
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 

ΠΣ  “ διβ.δοδα τ, οη 
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ΤΗΕ 

ὈΟΒΙΕ ΤΕΧΤ 

ΟΕ 

ἸΕΚΕΜΙΑΗ 



(Γαπιδτῖσσε: 

ΡΕΙΝΤΕΙ ΒΥ ]. ἃ 6. ΒΕ. ΟΓΑΑΥ͂, 

ΑΥ ΤΗῈ ΟὈΝΙΝΕΚΞΙΤΥ ΡΒΕΘ8. 



ΤΗΕ 

ὈΟΌΒΙΕ ΤΕΧΊΤΊ 

ΟΕ 

ἸΕΒΚΕΜΙΑΗ 
(ΜΑΘΘΟΚΕΤΙΟΌ ΑΝῸ ΑΙΙΕΧΑΝΌΕΚΙΑΝ) 

ΓΟΜΡΑΚΕΣ 

ΤΟΘΟΕΤΗΒΕΒΕ ΨΊΙΤΗ ΑΝ ΑΡΡΕΝΡΌΙΧ 

ΟΝ ΤΗΕ ΟΙ Γ[ΓΙΑΤῚΝ ΕΝΙΌΕΝΟΕ 

ΒΥ 

Ἃ. Νν. ΣΤΒΕΑΝΕ, Ὁ.0. 

ΕΕΙΙΟΝ ΑΝΌ ὈΙΝΙΚΊΤΥ ΑΝ ἩἨΕΒΕΕΝΝ ΤΕΓΤΌΚΕΚΒ ΟΕ 

ζοκΡῦϑ ΟΗΚΙΘΤΙῚ ΟΟΙΣΕΘΕ ΟΑΜΒΕΙΌΟΕ 

ΑΝῸ ἙΒΟΚΜΕΚΙΥ ΤΥΚΊΝΗΙΤΤ᾽ 5 ΗΕΒΕΕῚΝ ΘΟΗΟΙΑΒ. 

ΘΟΑΜΒΒΙΠΘΕ 
ὈΕΙΘΗΤΟΝ ΒΕΙ1, ΑΝΌ ΟΟ. 

ΓΟΝΌΟΝ ΟΕΟΕΚΟΕ ΒΕΙ͂Ι, ΑΝῸ ΘΟ Ν 9 

[806 



ὃ9 
Ιι58 5 

, δῦ 
δή 

“ΦΤΠοδε ψῆοὸ δεῖνα ἴδς κιυαγ οἵ ἴδε ϑοτίριυτεβ ἴο Ὅς ΑἸἶκα 

1 πεῖν ἀυ δηὰ {πεὶγ ῥεῖν! ςχε, Ὑ1}} συτεὶγ στυάσε πὸ ῥδίῃς ψῇεῃ 

οΔ]]εὰ ὕροῦ ἴο Ξερασαῖς ἴῃς ρῦυσὸ ροϊὰ οὗ Οοά"Ξ5 νογὰ ἔγοτ ἴῃς ἀγοβα 

ΨὮΟδ Ἠδ5 τιϊηρσί εὐ σὰ ἰτ τὨγοῦρ ἴδ6 δοοσοϊξοης οὗ 50 ΤΔΏΥ 

ςεηίυσίε5.Ἶ 

ϑογίνεπαν, ἤηγοάμοϊίον 19 ἐλε Ογἐ εῖτνε οὐ ἐλε 7 χί 
97 ἐλε λύσιν 7ΖεΣέαη ΕΝ. 



ΡΚΕΕΑΟΚΒ. 

Υ οδ]εςῖ ἰη ἴῃε (ο]]οννίπσ ρᾶρεὲβ ἢ85 Ὀδθη ἴο 

ΓΔ Κα ςοπλα σοηϊτγιυςοη τον ἀγάβ 8η ΘΧΑΙΏΪ- 

Ὠδϊίοη οὗ ἴῃς (οχῖ ἰη οἠς οὗ [πε πιοϑί ᾿ητογαϑίηνσ 

οὗ (δε ρσορῃεῖίοδὶ θοοκβ. Α ἰαγρε ρατζί οἵ τὴν δἰῃ) 

15 ἰηάδοὰ δοσογηρ 5ηῃεαὰ ΓῬὈξ1 πᾶνε ϑιςςεοαεα ἴῃ 

ΤΩ Υ5ΠΔ] Πρ σοπ]ς οὗ (ἢε ενίάδηος ἴῃ ἃ ψᾶν [Παΐ 

ΤΩΔΥ 85515ῖ ἴῃς ἰαθοιγϑ οἵ οἴΠΟΥ ἡνοσγκοῦϑ ἰη {[Π6 58Π|6 

βε]ά. 
Ι[δνε ποῖ βουρῆϊ ἴο αἴδοιι55, Οὐὁ Ἄνθη δηυπησγαῖθ, 

ἐχλαμοζίυείν τῆς νατγίατίοηβ Ὀεΐιννεεη {πε ΜΟΥ. δηά 

τῆς 1ΧΧ. 1 τπῃοτγείογε ἔτοπὶ {ἰπ|6 ἴο {ἰπ|6 οπιῖΐ ἴο 

ΠοίοΘ δι ἢ 5π|4}} νατίδηϊβ 845 ἴῃ6 οσουζζδηςθ, τη- 

τεργεβθηϊεά ἴῃ πε Οτσεεκ, οἵ ΓῊΣ ὮΝ, ΠΤ ΡΟ, 

δηὰ [ἢ [ἰκΚ6, 1655 ἴποσο 6 5οπλο ἰοοδὶ γοαϑοῇ ἰοῦ 

ἀγανηρ αἰϊοπίίοη ἴο ἴποπι, ἐς. 1 ἃ ρᾶϑϑᾶρσε ἴ5 

Ἑ“Παγδοίογιϑεά ΌΥΚ 25,241} δύσῃ δοογείίοηϑ---α νογά 

ΜΠΙΟἢ, 25 11 νν1]}] Ὅς βϑθη, Ϊ σοηϑίογ ἴο γεργαβϑεηΐ, 

βρεακίηῃσ σεηργαὶν, τπεῖγ παῖυγε. Οἡ ἴπε οἴπογ 

ἢαπά δοογείίοηϑβ πη τῆς Οτεεῖκ, 45 σάγοῦ, ἀγα σαγθ!}}ν 

ποῖίϊςαά. 



νἹ ῬΡΕΕΕΑΟΘΕ. 

ἴῃ οὔδρ. χί. δῃὰ οηναγάὰβς 1 οπιῖς ἴῃς ἰεϊζουϑ 

Ῥγεῆχεα ἴῃ ἴῃς ργενίοιιβ ομπαρίειθ ἴο πιοβί οἵ ἴἢς 

ηοΐα65, Δηα εχρί δι ηδαά ἴῃ ἴῆς [πιγοάιποζοτν ομαρΐίογ 

(ΡΡ. 13-,σ, 18--22 1 ἢᾶνα 4ϑϑιπιοα τῆδς [Π6 τ1ι56 

οἵ ἴπεϑ56 ἰεϊζους ἰῃ [6 φαγί ίογ ραγί οἵ ἴῃς ποῖες 15 

ϑυὔοίεηξ ἴο σοηνεν ἰπἰογπηδιίοη 845 ἴο [6 ργοροι- 

[Ἰοη5 δϑϑυπηθα Ὀγν {πε αἰῆεγεηϊς Κη 5 οὐ νατίδἴίοη 

ΜΠΙςἢ πᾶν Ὅς οὈϑεγνεα ἰῃ ἃ Τςοπιρᾶγίδοη οὗ ἴδε 

Ηδεῦτεν δπὰ ατγεοοῖκ Τεχίϑ. 

Ιη οοηδεαιδηςο οἵ Δη ἰηἴογνϑὶ τνϊοἢ υὑπανοί ἀΔΌΪΥ 

οςουγγεα Βεΐνδεη ἴῃς ρτγίπιίηρ ΟΗ͂ οὗ τὴν ποῖεβ οἡ 

[ῆς ἄτϑῖ ἴδῃ οπαρίογβ οὗ ἴπε ρσορῇῃεῖ δηὰ [δαὶ οὗ 

[6 τεηγχαϊηάογ, [ἤγες σοοθητ]νΥ ρου] 5 ηεα οτγςδὶ 

Ἰνοῦκϑ οᾶπη6 ἱπῖο τὴν ἢδηάϑ ἴοο ἰαΐς ἴο Ὀ6 σοπϑιϊτοά 

ἴη ἴῃς ἰοΥπηοσ ρατί οὗ ἴῃς ὈΟΟΚ, νὶΖ. ἴῃς (οπηπΊεη- 

ἰΔτῖ65 οἵ αἰεβϑθῦτοοδι ((].)}} δηά οὗ Οογη!!! ((οτ.)" 

δηά ἴῃς δηποίδιὶοηβ οἡ Ο. Τ. ραϑϑαρεβ ὃν Ρογὶοϑὅ 

Α5 ν1]] Ὀ6 βεϑῆ ἰῇ ςοπϑυϊτηρ ΤΥ ποῖθς οἡ οἢδρΡ5. 

ΧΙ... 1 ᾶνα ἴπεγα πιδάς τεροδῖθα γείεγεηςε ἴο 

Ὀοτἢ Οἰεβθῦγεςπι πα (ογη!]ϊ, οἴζεη ἀϊθαστγεοίηρ νΊ ἢ 

τΠεΐγ νίεννΒ. Α5 τεραγάς ἴῃς δαγ]εγ ροσγίίοη οὗ [6586 

1 ας: διεὰλ πγσηΐα ἠδεγεσίκ τρᾶ ἐγ ζίαγί, νοὰ Ὦ. Ἐτιοά τις ἢ 

Οἰεθεῦτεςδι, Ὀεϊηρ ρδτὶ οὗ {πὸ “πα ξονενιοαν ἐπε 4. 7. Οσικίη- 

δε, 1894. 
3 7ὰς Βοος οὔ ίλε δγοῤλεί εγοριέαά. Ονίεαί εαἸον οὗ ἐλε Τ7ω. 

7εχί ἀγγανιρεά ἐπ ελγομ. σγ,, τοίὰ ποίες, Ὁγ (. Ἡ. (ογῃ!} (Εηρ. 

τ. ὉΥ Ὁ. ΪοΠηβῖοη), ἱπ ἴῃς Ογήέεα! Εαοη οὗἉὨ ἐλε δαςνεά δοοῖς οὗ 
ἐλε Ο. 7,, 2γίμεεά ἐμ εοίομν:, οἃ. Ῥαὺὰϊ Ηδυρῖ, [εἰρεὶρ, Βαϊιίπιοτο, 

[,οὨάοη, 1895. 

8 ὅ66 ἢ. 10. 



ῬΕΕΕΑΟΕ. ν!ὶ 

ποΐδ5 (ςΠΔ4ρ5. 1.-Χ.}, 1 νου]α ροϊηΐ ουἕΐ ἔννο ραϑβϑαρθϑ, 

εγε Οἰδβϑεῦσγεοπε ἀρρεαῖς ἴο ἢανε ἢἰξ ὑροη πὸ 

ΓΙ ἐπιεηαδίοη : 

(4) ἴῃ νὶ. 6 ΓῚΞΠ Ἣν 15 δηὴ ἱηροηίουβ δηὰ 

ΝΕΓΥ ΡΟΘ51:0]6 ςοπ͵εοῖασγαε. Ηδ σοπιρᾶγες Νδῇ. 1.1. 

(ὁ) [π᾿ νἱϊ. 18 τεδά Δ - ΤΣ ΠΏ. 
ἴῃ ν. 28 (ογη!}} }5 δοςουηΐ (Ρ. 47) οἵ ἼὩΝ (ἴο 

6 “οπηοπαρα ἴο Ὁ, ἴῃ δοςογάδηος νἱτῇ οι. 

ΧΧΧΙΪ. 15} ἰ5 Ργοθ δῦ ]ν {πὰ τίσῃϊ οπσ. 

Ι͂η {{{|1} δοςερί Ῥεγὶθϑ' (Ρ. 48) ἐπηεηάδιίοη οὗ 

ἽΝ το ὋΝ Ἵ (ουϊ οὗ δι ὃλ 

Αἴ ἃ {{π|6 ἤδη ἱπογεδϑαά γεοοσηϊίοη ἣδ5 Ὀεσιη 

ἴ(ο Ὅς δοοοτάςξα ἴο ἴπε ἱπιρογίΐδηος οἱ Μεγϑίοηϑ, 

1 ἰ5. Πορεὰ [δαὶ {πε Αρρεπάϊχ οὐ ἔπε ΟἹὰ 1, δίῃ 

δνίάδηςς ἴο [πε ἴοχί οὗ [εγεπλ δῇ τᾶν ὃς οὗ 8οπΊ6 

᾿Ἰηἴογαϑί δηα ΠΥ. 

πη ἃ ψοῦΐκ οοηϊαϊηΐϊησ συςῇ τηυδγίους ἀοίδίϊ, 

ΙΪ ςαπηοῖ ἤορε παῖ ὯΟ δυσούβ τογηδίη υὑηάδεοϊεοῖοά. 

Ι ᾿νε υδεα τὴν Ὀαβ5ῖ επάδανοιΓτ5 ἴο βθουγα ΔΟΟΊΓΔΟΥ, 

Δηα ἴακα {Π|8 ορρογίυηϊ οὗἨ δχργαβϑϑίηρ τὴν δο- 

Κπον]εαρστηεηΐ οὗ ἴῃς στααδῖ περ αογάεα τὴς ἔγοπὶ 

[6 οἂῦὰ δηὰ 5Κ11)} ἀϊβρίανε Όν ἴῃς ῥγίηζοσς δπὰ 

τοδάδιβ οὗ ἴῃς []ηἱνογϑιν Ῥσαϑ5. 



ΓΟΞΒΚΕΙΟΕΝΒΘΑ. 

Ῥ, 35, 1. 24 ον “ 41}" γεααΐ ὈοΙ᾿. 

Ῥ, 38, 1. 15,» Γῃ3 γεαά ΓΙ͂Ξ. 

Ῥ. 30, 1. 13. 3ῶ0γν (ἰν. 31,}) νἱϊϊ. 2, 20, χ. 4 γεαα (ςοτρ. ἱν. 231, 
νἱϊἱ. 2, ἰχ. 4ω}ὴ νι. 20. 

Τῆς ράθθαρεὸς ἹΠΐη ἴῃς ραγοηιῃεϑὶς, δἰ βουρῇ ποὶ οαϑε5 οἵ 
“γαμεβοσίδιον ίοτ ἴῃς βαΚὸ οἱ βουπὰ, ἐπγηϊϑἢ 5 υυἱἵἢ Ῥατα οὶ ΡΏεπο- 

ἸλξΏᾶ. 866 8150 ῥ. 19. 

Ῥ. 4.5, 11. 13, 14 3ον “ βϑαρετανὶ " γεαα Ἰ)επρετανὶ. 

όο, 1. 11 αἴϊεν “νει " ἑποερί πουϊά ρῖνε πΒ, 

. 73, 1. το αδές “"Ἰῃ 1... παραλυθήσονται."" 

77. ἴ. 3 αοἶε ΧΙΙ. 

. ὃς, 11. 23, 24 αἰεἶίε “" 8Η. δπὰ ὅ8ι 7ες....0’." 

Ῥ. 1τι7, 11. 15, τό μον "δον 5εοπι.. (ἀφανισμόν) " »εαα Τὶ ἰ5 
αυἱϊῖς ρΡοΞϑιὉ]ς ἰἢδϊ ἰξ ννὰβ δθξειϊ ἔγοπι ἱπεὶς Ηθὺ. ἰεχῖ. 

Ῥ. 160, 1. 13 ον ““πιᾶν " γεαά ταϊρδϊ. 

Ῥ. 150, ἷ. 14. ον “ποῖς᾿" γεαα ποῖς απὰ Αρρ. δὰ ἴος. 

ῬῸ 152, 1. το ἡησσί (θείοτε ὯΝ) “ΡΌ, 

Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ 



ΙΝΤΕΟΘΌΓΤΟΝΥ Γ(ΗΑΡΤΕΒ. 

ΤΟ 5ἰυάεδηΐϊα οὗ ἴπε ΟἹὰ Τεκίαπιεηΐϊ τῆς ρῆεο- 
Πογηεηδ ργεϑεηϊεα ὈΥ ἴῃε δαγ!]οϑῖ ατεακ νογϑίοη 85 

ςοτμηραγεα νι ἢ (πΠ6 Μαββοσγεῖὶς ἰοχῖ, ἤανα αἰννανϑ 
Ῥτεβεηϊοαὰ ἰδαΐυγες οἵ αἰϊγαοίϊίΐοη. [| πθϑάς υῖ 
ἃ 510 ῃϊ δπηουηΐῖ οἵ βἴυαγν οὗ ἴῃς ϑερίυαρίπι ἴο 
Ρετοεῖνε ἢονν νεΕΓῪ νϑτγίοιιβ εῦα ἴπε αυδ] βοδίοης 
δΔηὰδ σμαγδοῖοσ 85 ἰγαηβίδϊζογθ᾽ οἵ ἴποϑα ψῆο δαὰ 
σοἤδίρε οὗ ἴδε νόοσκ. Τῇ σοηογαὶ οἰοθθησθο οὗ 
τεηάεγίησ νῆϊςἢ Ὀεϊοηρθ, ἔοσ ἊἼχδῃρὶς, ἴο τῆς 

στεαῖεσ ρατῖ οἵ ἴηε ἀτεεκ Ῥεηϊδϊθυςἢ 5ἴδηας ἰῃ 
Θῇδιρ οοηΐγαβίέ ἢ ἴῃς δπιουηΐ οὗ ὈΪυηαεοτγίησ δηὰ 
Ἰπδοσυζαον ἰουηὰ ἴῃ ἰϑαϊδῆῇ οὔ ἰπ ἴῃ6 Μίηογ 

Ῥσορδεῖϑ. 
Ιη τῆς Βοοκ οὗ Ϊεγεπηδῃ ἴδε ἰηΐεγεςῖ ἐνοκεα 

ΌΥ ἃ οοπιράτγίβϑοη οὗ ἴπε ἴννο ἰοχῖβ ἢᾶ5 ἰοὴρ Ὀδθη 

τεοορσηϊδεα 85 οὗ ἃ ϑρεςοίδαὶ ἰγρεο᾽, τῇς πεοαγαϑῖ 
ΒΙΌ]Ϊ 41] δρργοχιπηδῖίοη ἴο ᾿νῃϊο ἢ ἰ5 ϑυρρὶεα Όν 

ἴῃς ἀουδὶς ἴεχὶ οἱ Τοριῖϊ οἵ οἵ 061. 

1 Ἐνδη ἱπ τπὶς Βοοῖὶς δίοης ἱηςοηϑιβίςηςϊςς οἵ τεηάοτίηρ (5ες δ0ς. 
οτϊἰςαὶ ποῖθθ οὐ ἱἰϊ. 6, καὶ ἀκάρπῳ, ἰἰϊ. 13, κατακιριεύσω, νὶ. 13, 

ζιβύνην) ροΐπι ἴο ἴπε εἰ ρίογιηεηὶ οἵ πιοσε ἴδῃ οἠς ἱγαηβίδίοσ. 
3 Οερεη ἰπ 42. σα 47 γτε. (Μίσης, ᾿αίγοί. Ον. χὶ. Ῥατὶς, 1857, 

Ρ. 56) δπὰ 8ι 7 εἕοπιε ἰῃ ἰῃς Ῥτοίοριις ἴο ἢἰ5 (πη! πι. οἡ 76τ. (ΜΔ σῃς, 

αένγοί. 44 Ῥατς, 1845, Ρ. 680) τείετ ἴο ἴῃς ναγιδι] 5. 

5. Ι 



2 ΤῊΕ ΟΌΒΙΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΕΚΕΜΙΑΗ. 

Ιη {πὲ Ογεῖςαὶ Νοῖοϑ, ννϊοἢ ἰογηὶ ἴπε Ὀοάν οἵ 

[πΠ6 ῥγεϑδεηῖΐ ψόσκ, 1 ἤᾶνε βουρῆξϊ ἴο δχαπι)ίης [ἢς 
ναταιίοηβ Ὀεΐινεθη ἴῆς ἴννο τοχῖβ. Ασοοτγαϊηρσὶν 1 
Ὦανε ἴῃ ἴῃς ἢγϑοὶ ρἷδοε ἴδκθη Ἵοπαρῖογθ 1- χ, δηὰ 
αἷπλ ἔδοτε (5ε6 Ὁ. 17) δὴ “8 [το]ογαῦϊν αλϊπυῖς 

δχαιηϊπδίίοη " ἰπῃ ογάδθγ ἴο οἰδϑϑν 85 δοουγαίοϊν 
8ἃ5 Ὀοβϑίθὶς ἴπῸ οσαυ565 οἱ ἴπ6 νατίαπίβ. [π [ῃε 
ἰαῖεγ Ἑοπαρίοσβ οὐ ἴῆε οἴδογ δαηὰ 1 ἤᾶνε Ὀδεη 

ςοπΐδηξ ψ  δοπιοννῆδί 1655 τηϊηπἴθηθβ5 οἱ ἀεῖδὶι!. 
Ιη τπδπὶ δοσοογαάϊησὶ)ν ἴῃς Ἰοζῖογβ ὑγεῆχεα (566 Ρρ. 
17 8.) ἴο πιοβὲ οἵ ἴπε ποῖδϑ ἰπ [ἢς δα θοῦ σπαρίογϑς 

ᾶἃτ6 οχηϊίοα. Βυῖϊ πονεῖα ἤᾶνε 1 σοπβϑοί οι} 

Ῥδβϑθὰ ονοῦ ἃ ἀενίφιίοη οὗ ἴεχὶ ψ ἢ ο ἢ ρῥγεβοηϊοὰ 
ΔΩΥ ἔεδίιυγε οἱ ἰηϊεγαϑί. 

Ιη ([ἢς Αρρεπαϊχ 1 πᾶνε ἀγσγδηρβϑά, 'ῃ 85 βιισοίηςξ 

ἃ ἰογπὶ 845 βοοπηδα διίζαϊηδῦϊο, ΟἹὰ 1,41 διυιῃογιος 

(Μ55. οὔ ραίγιϑδξις αυιοία[οη5). Τῆς ἱπιροτίδῃησε 
οὗ τἢϊς Ὀταηοΐ οὗ ονϊάφδησς ἰ5, 1 τΠ1ηΚ, υπάουδίοά. 

Τῆς οἷεαγὶν δοοϊἀθηϊαὶ οπαγδοῖΐεγ ἐσ. οἵ ζοάοχ Β᾽ 5 
οπηϊϑϑίοη οἵ ἐκ μήτρας ἴῃ ἰ. αὶ (Ξε6 Ρ. 28) 15 Ὀοτης ουῖ 
Όν ονειιν πεϊπγίπρ Ο. [,. (αϑεἰποην. 

Ννὲε πιᾶὺ σοηνοπίθητν ἀύγδηρσε ἴῃς αἀϊνεογροηςας 
Ὀεΐνεεη ἴῃς ἔνο τεχίς οὗ [ἢϊ5 ργορῆεῖ υὑπᾶοὺ ἴῆγος 
Πεδαάϊηρϑ: 

Ι. Τῇετε ἰ5 ἃ ἀϊβεγεηςε ἴῃ [ἢ ροϑκίτοη (δηὰ ἰη 
[ἢῆ6 οτάεσ οὗ βεχυδηςθ) οὗ ἴπε ῥσγορῃδοίθβ υἱζεγοα 

δραϊηϑβί ἰογείσῃ παϊίοπβ. [Ι͂η τῆς Ηεῦτγεν τεχῖ [Π656 
βίαπα πϑᾶῦ [πε επὰ οἵ ἴῃς ΒοΟΚ, ννῆ 6 ἴῃ τῆς ΧΧ. 
{Πεν ἰοἱΐονν ὑροη οἤδρ. Χχν. 13, δηά ἃῖὲ αἰ βεγε Εν 
διταηρεὰ διηοηρ Πεγηβεῖναβ. 

Ὄ Ἔ 
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2. Βεβίάδεϑ ϑοπῆε ρᾶβϑϑᾶρσὸβ οἱ οοηποίἀογαθ]α 
Ἰεησίτη (ἴΠ6 Ἰοηρσεβῖ ἀύα οἢδρϑβ. χχίχ. 16-20, χχχίϊ. 

14-26,), χΧΧΙΧ. 4-13, 1Π|, 28--30), ἴῇατε ἂῦὲ ἃ νῦν 
ἰαῦρε πυσρεσ οὗ 5ῃογίεσ ὌἼχργοϑϑίοηβ νηοῦ ἃγὸ 
ἰουπά ἴῃ ἴῃς Ηδῦτεν οἡἱἷγν. [τ νν1}}} θ6 σοηνδηΐϊδηξ ἴῃ 

Ῥτδςοῖίος ἴο 411] ἔπεϑε οϑεῖςοίοης, ὑτονιἀεα τπᾶϊ [6 
ννογά 6 ποῖ υηάδογβίοοα ἴο ἱπΊρὶν δηγίῃίηρ ποτα 
τῆδπ τπμᾶῖ ἴΠῸῪ γα δυϑεπί ἔγοπὶ [ἢ 6 χΧΧ.5 τοχί. 

3. ὙΠοΙΘ αὶ δὴ ἱπηπηθηθε πυγῦεσ οἱ οἴπογ 

ἀϊνεγρεησαα Ὀεΐννεεη [Π6 ἴννο ἰεχῖβ, νὶΖ. δά τ θη, 
ἰγαηϑροϑίτἰίοηβ, δηα ϑιυῤδϑι τυ οὴ5 οὗ νεὺν νϑτγίοιιβ 
κιπάς, ἴπε56ὲ ἰαϑῖ ϑδυρρεκίίησ Ηεῦτανν, ἰῃ δοπης οᾶ565 
ΤῆΟΓΙΕ οὐ 1655 ΓαϑαΠΊ Ὀ] ἑν, ἰη οἴπεῖα φυΐϊξα ἀη11Κο, τῃς 
Μδβϑογεῖς Τοχί, 

Ἐείογγίηρ ἔοσ ἴδε ἢτϑῖ οὗ ἴπ656 [τες αἰνίϑοηϑ ἴο 
[6 αἰδουθοίοη ἱπ τῆ6 ΟΥοαὶ Νοῖοϑ ἠμπ. ὥϑεο, ψῈ 

ῥιοςεεὰ ἴο ἀεαὶ ψ ἢ τε οἴπεῦβ, 580 ἔδγ 85 ἴμεν 
σοησογῃ οπαρίοια '--Χ, βοραγαίοὶν δηὰ ἴῃ πιϊηυΐα 

ἀεῖδ!]. 

Α. “Ομιεοῖο,ς.᾽" 

Τῆδθε (ἰὴ σοοπτηλοη Χν ἢ οἴδογ νᾶτγιδί!οη 5) ἤᾶνα 

Ὀδοη αϑογίὈςα ἴο σαγο θϑϑηδϑβ οἡ ἴῃς ρᾶτῖ οὗ σοργ 5ἴ5 
(ϑι 7 ἐγοπιθ), οσ ἴο {πεὶγ ἰσηοόγδηςε (ΗἰἰΖίρ, Σθτεῖ), 
ΟΥὉ ἴο δαρίς ἴῃ {δεῖς ἰγαηϑουρίίοη οὗ ἴδε ΧΧ.5 
Ηδεῦτειν οτἱρίηδὶ (οο θεδη Ράνηδ σι ἢ ἴῃ δρεαξεγὶς 

.Α Μεβϑίαπὶς ρβαβϑᾶσο. γε πιὰγ ποῖς ἰπδῖ, ἃ5 ἴῆε Αροογρδᾶ 
ἰηάϊοαῖος, τὰς ΑἸεχαπάτίδη [τ ἀο ποῖ 5εεπὶ ἴο ἕανε Ὀδεη δἷ 4]} ἂς 

τους ἢ ἰηῆωιεπος ἃς τπεὶς Ὀτεϊζγοη οἵ Ῥαϊεϑίης ὑγ ἴδε πορε οἵ ἃ 
Ῥειβοῃδὶ εϊίνογεσ. 

1---2 
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(ονρι». 7π1γοα. 19 Ὁ, Νο]. ν. ῬΡ. 324 1); οἦ οὐ τῃε 
οἴδοσ πδηά ἴο δε ἰγδηϑίϊοτβ᾽ ἀθϑῖρῃ, [ἢἷς ἰαςὲ νίενν 

Βηάΐησ πυπΊετοιι5 ἀείεηεις (Νερεϊςθαςῃ, Κείϊ!, 

εἰς.)". 
ΤΠς ἢιοὶ ἵνο ἤγροίμεβθες ἤδνε ἔεν, 1 δῆν, 

βιρροτγίοσβ. ΟΥὗὁὨ {πὸ τπϊγὰ 1 σδηποῖ Ὀυῖ ίεε] οὐ ἃ 
σταία! ἐχαπηηδίίοη οὗ ἔπε ϑυδ]εςῖ, [ῃ4ῖ ἀνθ ννεσε 
ἴτ δα πλ:5510]6 ἃ5 ἂἃπ Ἔχρ δηδζίίοῃ οἵ ἴῃς “ οπιϑϑίοης," 

ἰξ νοι (41] ἴο δχρίδίθπ τῇς πυιηόζουβ οἴπεγ 

ἀϊνεγσεηςαβ. Βιυῖ πείτπεγ 15 ἴπ6 νίενν νος ἢ δἴγι- 

Ὀυΐε5 ἴῃς ναγίδιίοπβ ἴο ἀδϑίρῃ οἡ ἴῃε ρᾶτί οὗ ἴδε 
{γαηϑί αἴογθ, ὈΥ Δ᾿Υν πΊεδη5 ἃ βδιϑςίδοϊζογυ δοςοοιιπῖ οὗ 

ἴῆε ς456. Εοτγ ἰΐ νὰ οὔοοβε δὴν ρδϑϑᾶρὲ οἵ δἱ ἰϑαϑξί 
εἰρῆϊ οὐ ἴδῃ νεϑῦβϑβ ἴῃ ἰδεηρσίῃ, δὰ σοπηράγε οἰ ϑαὶν 
(ες ἴννο ἰεχίβ, να 5}4]}, 1 ΓΠ1ηκ, Ὀς Ρεγϑυδαδὰ {παῖ 
[Πε6 αἷπὶ οἵ ἴῃς ἰγδηβϑίδίοῦβ ννᾶ5 οἡ 2. τσλοίξ ἴο σῖνε 
ἃ (Δ Πα] δηὰ οἶοβα γεηογίησ οὗ ἴῃς Ηερτεν Ὀείοτγε 
[πδηλ, {Πεῖγ 1 γα] γοργοάἀυςοϊίοη οὗ ἴῃπε οτίρίηδ] 
οἴϊεη δπιουηίίηρ ἴο ἃ δι. Ηοπεοϑὶν δηά εἴγαίσῃῖ- 
[ογυνάγάηθϑβ ἀύα δἴδιηρθα ὕροη τπεὶγ ννοσκ. ΤΠεῖγ 
θεηεῦαὶ δοούυγδον, ὕὑη1655 ΠΕ 5ρ6εοι8] γεδϑοῇβ 

ἰηςεγνεποα ᾿νηϊοἢ ἱπαυοεα [Π6πὶ ἴο ἀερατί ἔγογη 1, 

δἰ Πουρῇ ἰΐ 15 ποῖ οὗ οοιτγβε ἴο δε Ἰυάρεά ίγοηι ἃ 
πἰπεϊδεητζῃ σοηΐυτΥ δἰδπαροίηξ, ἰ5 ἰη ίδοϊ διοἢ {παῖ 
να Ὀδσοοπης ποτε δπά πῆογα οοηνϊποεὰ {παῖ ἰη {πς 
οδ56 οὗ [παῖ οἶ455 οὗ νατγίδίίοῃβ οὗ νῇῃϊοῃ ψνε ἃγὰ 
πονν ἰγοδιίηρσ, {πον τλυδκὲ ἴῃ πε στεαῖ τηδ)οσΥ 

οὗ ο565 αν Ὀεδη 1υ5:Πεαὰ ΌΥῪ ἴῃς Ηδεῦτοεν ἰεχί 

1 Ἐργ ἃ ἔ]1δΐ κἰαιϊοπηεηὶ ςος Ῥγοί. Ο. (. Δνογκιιδη (-Ξ- νο. ἰῃ τῆς 

Οτῖςαὶ Νοῖς5), 7.ε 7εχι οὕ )εγενίαλ, Ἑάϊηυγρῆ, 1889, ρΡΡ. 6---το. 
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ψὩϊοἢ ἴον μα Ὀείοτε ἴἢεπ|. ὙΠεῖν ονίάεπίὶ ἀδςῖτο 
ννὰ98 ἴο 5οἶνα, ποΐ ἴο 5Π1τκ, εἰσ 65. ΤΠοβς 
αἰ βηου 165 πεοθϑϑαγν ςοπίτοηϊεα [ἤδη]. ΕἘὸσς Ηο- 

Ὁγενν μβαὰ οεαϑεὰ ἴο Ὀὲ ἃ ἰἰνίηρ ἰδησιυᾶρα, δπά 

το ψνὰ5 οΟὐΪγ Κηονη ἴο ἴΠ6πὶ ΌΥ ἰγδαϊτοη", 

Αοςοοτγάϊησὶν ν θη ὑπάεγ ἴἢ656 οἰτοιπηδίδηοος τἤογο 
ςΑΠΊ6 ἃ ταῦε οἵ ἀϊῆουϊτ νοτὰ ἴο ὃς ἀεα]ὶ ἢ", τὸ 

ἸΙοοῖκ νὴ ᾿πίογεϑι ίοσ τποὶγ τγεδίπηθηϊ οὗ . Τῆς 

ἴνο πιεῖποάς, ἴο ψῃϊςἢ, 8ἃ5 ννγεὲ δὴ οἰ θαυ 566, {παν 

ογαϊπαγὶν παὰ τγεοβοσγί, νεῦσε (4) Ἴςοπ͵θοζυγεῦ (ϑοπιο- 
ἘΠ165 ὈΥ ἴῃ6 Πεῖὶρ οὗ ἃ οορηῃδίς ἰδησιιαρε ΟΥ̓ 
αἰ] ες), δηὰ (δ) ἰγδηϑβιοσγαϊίοη. ΝΏεπ ἃ ἰγδη5- 
Ἰαῖος ἀεαὶς ἱπ τῆς τηδίη νττἢ αἰ βου 65 τῆ5, 1 ἰς 

ἱπηροϑϑῖῦ]ς ἴο σϑυρροϑβε [παῖ πιἰ5 τεάϑοη ἔογ οπιἰ την 
ΜὮΟ]6 Ρ4554 665 15. Ὀδοδιιδε 1 ἀρροαζεά ἴο ἰπὶ [δῖ 

ἴεν νόγα αἰ βου οὐ τπηὶρϊ δα ϑιὶν Ὀς ἀϊπρεηβοα ν 5, 

Δ Ῥαξοδρος ἴῃ ἴμεςξε ομδρίεις, δ ἢ κοεῖ ἴο [ὮγΟΥν βοῖαα ἰἰσρῃϊ οὐ 
ἴῃς ἀπιουηὶ οἵ ρταπιηπγχαῖίοδὶ Κηονϊορσε ροΞοεϑϑο ὮὈΥ ἴδ ἰγδηβίδιοςς 

διὸ ἰΐ. 6, τ7 [Οἰκ. 16), 20; νὶ. τό, 1:8: υἱὶ. 18, 31. 

3 Βυὶ ψὮςη τῇς ἀϊ συ  ἰαγ ἰῃ τῃς ἐσησγείον, ἰῃοτς ἰ5 δὲ ἰδδςὶ 

με ἰπβδίδπος ἰπ ἰἴεσε οἐπαρίειβ ἤεγε ἴΠῸΥ 5θοπὶ ἴοὸ ἢανε Ὀδοη ποῖ 
ἘΠ] Πρ ἴο εὐἱ τς Κηοῖ ΌὈΥ Οπχιπϑίοη (ἰ]. 1, ; Ἑοπιρ. χ. 13). 

8 ῬΙΟΌΔΌΪ 46 οεεϊδϊη διηουηὶ οἵ ἰυςκὺ συσοοοννοῖῖς ἰ5 ἰδίεηϊ ἰῃ 

ἰπεῖγ ἰγδηϑἰδιίοη. 

4 αιρ. ἀν. 5. 
δα ,σ. νἱῖϊ. 7. 
8 ες Α. ϑοδοῖζ, 2 εν 71“:ογεϊπελε 7εχί με. ἀξ Ί,ΧΧ- ζϑεῤεγοεμη 

ἀε βμελε .. Ἐλδιβθοη, 187., ὑρ. 11-.25.. ΕἸβδενῆογε (Ρ. 1τοσὴ 

ἰῃ ἰπᾶὶ ψοτῖκ ἣἢς δάἀάυςες ἰῃ Ξυρροτὶ οἵ ἴδε 5δπὶὸ νίενν δὴ δῖγι- 
τῆοῶϊ, Ἡπϊοῆ ἰς 1655 οοηνὶποίησ, νὶΣ. {πδῖ, ἱπαςιυςῖ ἃς πη ἰἢς 

ἴως οἵ ἴτε 1ΧΧ-. ἰγδηςίδίους Ἡεῦτγεν πδὰ οεδϑοὰ ἴο ὃς ἃ [ἰἰνὶηρ 
ἰδῆρυδρε, δοφυλίηίαπος ψἱἢ ἴῃς Ἡεῦτεν ἰδ οἵ ρδγδι εἰσ ταμςεὶ 
αἰςο μανςε ἀϊεὰ οὔὐἱ. [ΙΓ ἰῆεη, ἢε ἀἴρυος, ἰπῸ ΧΧ. δὰ δρεϊάρσεὰ {π6 
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Αραΐη, ψὲ βηὰ ἔγεαιιεπὶ “ οπιλίϑϑίοηϑ ̓̓  οὗ σέγρερίξ 
Ηδῦτον ννογάς, σους ἢ 45 πηυϑςῖ ἢανε Ὀδοη νψ6}] Κηονη 

ἴο τῆς ἰγαηϑίαΐοσβ. [{ 15 ῃαγὰ ἴο διρροβε ἴπαΐ πιθη 
ΨῆΟ δἱ δὴν γαῖα οὐ ἴπε ννῇῆοϊβ γεπάεγεά νυ συοῇ 

8η δπιουηῖ οἵ 1 τεγα] δοουγαον νου] ἤανε δυο γα ν 
οπλ το οαϑν δηπὰ δρρσγορτίαϊε ννογὰβ οὔ βεπίεηςσϑ. 

Ηξηςς ννὰὲ δῖε ἰεὰ ἴο ἴδε Ἴοποϊυδίοη ἴδαϊ ἴπε5ε 
νοῦ αὐϑεηΐ ἔτοση ἴπς τοχὶ ἢ νὨϊςἢ ἴῆον δά ἴο 

ἀεδ}". χες 
Βυῖ ρεγῆδρβ ἔπε βοἰγοηρεβῖ ἀγρυπΊθηΐ οὗ 41] ίογ 

ἴῃς Ξυρογίογν οὗ ἴῃς ἰεχὶ τεργεβεηϊεὰ ὃγ ἴῃς ΧΧ. 
ςοηϑἰϑῖβ ἰη [πε ρσεηογᾶὶ σπμδγαςίεσ οἵ πῆδην οἱ [Πεῖγ 
““οχγηϊϑϑίοηϑβ. ἢ : 

Ηεῦτεν ἰεχῖ, [ΠΟῪ ποσσὶ πδνε 5ροὶ ἴῃς ρδσα οὶ ἰ5πὶ5 ; Ἡπεγεᾶς ΜῸ 

πη τπδὲ 1ΠΟΥ μανὸ ποὶ ἀοῃο 50, δηὰ ἴδαὶ ἰπ ίδλεὶ ἰῃς Αἰοχαπάσίδη 

ἴεχὶ μας βοπιείϊπιες ἴῃς δἀναηΐδρε ἰῇ (ἢϊ5 γεϑβρεοῖ. Βαυὶΐὶ ευτεὶγ, ἰΐ 
ΤΩΔΥ ὃς τερ]ϊεὰ, ίος ἴῃς ἴεν (δἰ ἰάϊοτῃ αἀἰὰ ποῖ οεᾶϑθε νἱῖῃ ἴῃς 
[δσα δῦ υβε οἵ ὨὶΞ ἡδιομδὶ ἐρεεοῖ. ΤΒε Αροοσγρῶδὶ Βοοῖς, «Ὁ. 
Ν βάοαι, αδουπά ἰῃ ἰϊ. Μογδϑονεσ νγΈὸθ τῆλ οὔδβετῖνςε πὶ ἰάΐοπις δηὰ 

οἴδεε ίοιπῃς οὗ Ξρεθοῦ κυγνίνε Ἔνθ τνΐ ἢ ἰποοα τῆο πανς τδ οἷν ἰοδὶ 
(πεῖς Βοϊὰ ἀροὴ {πδὶ νΒὶο 'νᾶ5 (6 τροῖδοι ἰοηρυς οὗ ρτενίους 
ξεπεγαιίοηβ. ϑυσὶ Θχργεϑδίους δ “"ἢς ἀϊὰ ἰϊ, ἀκα ἀξ σγωρμ κ᾽" (ἰ.ς. 

ὙΠ||6 ἣὮς νγῶς ἀγυηκ), ἰπ οοιμοῦ υδ6 διθοηρ ἴῃς |655 οὐἀὐυςαιεὰ 
(ΕὨρ 15} ορελϊκιηρ) εἰασθος ἰῃ [γεϊδηὰ, ες ἃ ἰἰϊεταὶ τοηὰθγὶπρ ἰηῖο 

ἘὨρ] 5 οὗ δὴ [τιθῇ ἰάΐϊοπι. ὅες τ Ὠουρίας Ηγάες γιὰ δοίξ 
7α͵ε: (' δεείάε ἐἀὰε δῖνγε᾽), Ἰωοπάου, 18ρο, Ρ. χίῖὶχ. Τῆς βαπῆς τοῦ 

Εὶνεβ ἃς δποίπεσ {ΠΠυϑισαϊίου ἴπῸ ρθγαθς “ ἴο ἰεῖ οὐ," πιοδηΐπρ, ἴὸ 

ῥγεϊεηά. 

1 ὅ6εε ϑ.δοῖς, ρ. 17. 
31 δνε οοπείἀετεὰ ἰϊ ευβεςίεηιϊ ἕος ἴῃς ργεβεηὶ ρυγροδε, ἱ{ τῆς 

“ οὔιίβοἰοη Ὁ ψνεσα διιεσιοὰ Ὁγ ἴδε Ναϊδη Μ5. (Β), δα ὑγοῦαῦὶγ 
τεργεβεηιησ [ἢς οὔρὶπδὶ .ΧΧ. ποτὰ οἴοσεὶν ἰἤδη δὴγ οἴδεν Ἰηάϊνίάυα] 

Μ5. ΟὨΒδρ. ἱ. 17 (οι. α) ἰς Ββονγενεῖ δἰπιοδὶ ἴῃς ΟὨΪῪ ςῶθς ἐπ ἴπποσε 
οδλρίεσς, δεῖς (δὶ μ5. εἰδπὰς υπευρροτίεοα. 

ἊἋ, 
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Απά ἤεῖα ννὲ πηᾶν ἀἰϊβεϊηρσυ ἢ 

(4) 5 ῃογί ἜἼχργαϑβϑβϑίοῃβ ἱπαϊςατίηρ [παῖ τπάθπον 
ἴο ἐεχρἰδηδίίοη οὐ πϑεα]655 δι ρ βοδίοη 50 ΞΕ ΓΟΠΡῚΥ 

τιδκεα ἴῃ ἰαῖεν [ εὐν᾿5ἢ (Ρ] ἐβεϊπίδη οὐ οἵ μοτ) ᾿1τ6γὰ- 

ἴυτε,, 6.σ. ἴῆ6 νοτγάβ “ [γεγλίδῃ, δηὰ “1 σδε᾿ ἴῃ 
οἤΔρΡ. 1. 11 (ςογΊΡ. 13), δπά α͵530 ϑδιιςῇ βῃογί δρίτποῖς 

85 “ Κὶπρ οἱ Βαῦγϊοη,᾽ “ Κίηρ οὗ υἀδῇῃ,᾽ εἴς. ϑοπὶς 
ἰδοεα ἴῃ (ἢϊ5 οἾ855 τῇδυ νν6}]] ἤανε θδεη τηδγρίπδὶ 
σἴοσϑοβ, ἐσ. ν. 28 δὲς, οὐ δῇ δοοϊἀεηΐδὶ γερβιτίοη, 

6.6. νἱϊ!. 3 (ὨΝΝ 75)), κ 25 ΟΠΟΝῸ ; 
(ὁ) Ιοπρετγ “οπηβϑίοηβ," νὶΖ. οἢδρϑ5. χ. 6---8, 10, 

ψἤογε ἴῃς Ἰορίοαὶ σοππεχίοη" οὗ ἴῃς ατεεῖὶς νεγϑίοη 
15 ἀεοιϊάεαϊν ἴο Ὀὲ ρῥτείεγγεα το ἴδε υηπαϑίυγαὶ δι- 
ταπροιηεηΐ οὗ ἴἢς Ηρσρτον τοχεΐ; 

(ῶ Ῥαββϑαᾶρεβ οὔ ἜἼχργεϑϑίοῃβ ννῃϊοῃ ἂζα ἰουπὰ 
εἰβδεννῆεγε ἴῃ (5 ογ οἴμπεγ Βοοῖκβ ἰῃ δοζ τεχίϑ, 60. 
ν ἱ. 1οὅ---- 12 (Τρ. νὶ. 13---Ἰ 5). 

ΤἼῆΘ τηδηποῦ ἴῃ νὨοἢ τἢϊ5 ο͵455 οὗ νατίδηϊβ τῆν 
πᾶνε γίϑεῃ νν}]}}] Ὀετίεγ ἀρρϑϑγ, { ννε σίδηςε δἱ τῆς 
Ῥοϑβιζτίοη οςουρίοα ΌΥν {πε [ενν5 τοϑιάθηΐ ἴῃ Ἐργρῖ, 
δηδ, ἴῃ ρατγίςυϊατγ, ἰπ ΑἸεχαπάτίδ. 

ΝΟ ἢ. οδδρ. ἰχ. οη ἴπε οπὲ παπᾶ, απὰ ἴῃς Ἐρίϑι]ς οἵ ετεπιδῇῃ 

(- Βαγυςῇ νὶ.), "" ςοτῖαϊ]γ οἱ Οτεςεὶς οτἰρίη ᾿" (ϑεδίύνγεν, 7ΖΔε εισέελ 

Τοῤίε ἐπ τΔς 7 »νις οὐὁἨὙ ες Ολγέσί, Τῖν. ἰἰ. Νο]. 11. ΕάΙηΌ. 188, 
Ὀ- 195), ου ἴδε ΟἸαΥ ΒΌΡΡΙΥ υ5 ἢ αρυπάδηϊ ΠΠΠ5ἰγαϊίοη. 

2. δὸς Δνοικιίηδη, ρ. 1ττ6, «δηὰ, ίοτ Ἔχ! ἰτίοη οἱ ἰἢς ἵνο ἰδχῖβ οὗ 

οἤδρ. χ. 1---ἰό ἱπ ρᾶγαὶ]εὶ ςο]υηη5, ϑοῆοὶΣ, Ρ. 6οΗ͂. ὅ0 ίοτ ςοη- 
νεηΐϊεηϊ σομηρατίσοη οἱ ἴῆε Μ.ΟΤ. πὰ 1:ΧΧ. ἴῃ χχνῖϊ. 5-12 5ες ὟΥ. 

Ἐοδετίδοη ὅλ 5 Ο.7. ἐμ 1λεὲ )ευΐμά Ολωγίά, χὰ εἀ., ᾿οπάοη 
απὰ ἘὰὶπΌυγρῆ, 1892. Ρ. 104, οἵ (ίογ συν. 16---22) ϑ΄οΠοῖΖ, ρΡΡ. 6: ἢ, 
Οη χχῖχ. 1τ6--- ὸ 5εε Θ.ῆοῖΣ, ὑ. τόδ. 



8 ΤΗΕ ὈΟΌΒΙΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ἹΕΚΕΜΙΑΗ͂. 

ΑΞΚ5 εαγὶν 85 Β.Ὸ. ὅόξο Ῥϑαπιηιειίοἢυς 1. ἰ5 5δ!α ἴο 
ἴᾶνε εἰρίογεα [εΘννιϑἢ πιογοδηδιίαβ ἴῃ ἢἰ5 ψᾶγ 
δσαίησὶ ΕἸηϊορία'. ὙΠοτα ννὰ5 αἷϑο δ δῃ εαγὶν 
Ῥεγοα ἃ βἴγοηρ ατσεεΐκ οἰεηθηΐ ἰη Ερσγρι. ὃν ε ἤηὰ 
]εγ. (χινί. 21) τείδγγιησ ὑπάσογ (ἢς δρρεϊἸαϊίοη οἵ 
“το Ὀυ]]οςΚο" το ἴδε “Πιγοα πηδη," νίΖ. Ἰοηΐϊδῃ 

ἃηα (γίδη βοϊἀΐθύθ, γῆο δοοογάϊηρσ ἴο Ηετγοαοῖι5 
(11. 163) νοῦ 2320,οΟΟ ἰπ ὐυπηθοσ, δηὰ ᾿νε ἰῃ ἃ 

(ἐγ 116 αἰδίγίοςϊ οἡ {πε Ρεϊυβίας Ὀγαηςῇ οὗ ἴῃς ΝΙ]α. 

Αἴδεγ ἴῃς ονεγίῃτον οἱ Εργρίέ ΌὉν Αἰεχδηάεγ δηὰ 
υπάδγ ἴῃς τὰ]ε οὗ {πε Ριίοϊεπηῖες ατγεεῖκ ἱπβυεπος 
δηα τῆς ατεοκ ἰδησιαρε Ὀεσάπια ἱΠποσουρὮϊν δϑιδὃ- 
ἰϑῃεὰ ἴῃ Εργρῖ; 830 [δῖ δπιοηρ ἴπε Γενν5ἢ ρατὶ οἵ 
ἴῃς ρΡορυϊαίίοη Ηδεῦγενν 85 ἃ ἰ᾿ἰνίηρ ἴοησυς αἰ5- 
ἂρροαῖεα, δηὰ ννὰ οἠΐν τείδιπεαὰ ίογ γε σίου 
Ρυγροβαβ, Ἔχοορῖ 50 ίδγ ἃ5 ἰἴ ννᾶ5 β(παϊθὰ Ὀγ τῆς 
ίενν ἔγοπι ραίγίοιίς οὐ ᾿ϊογαγυ πιοῖίναϑ. 

11 ἰ5. οἰεαγ ἐμαὶ δυο οἵ ἴμε βαογεὰ Βοοῖκβ ἃ5 
ἀερεπάδα ἴον {Πεὶγ ργεβεγνδίίοη δηὰ βἴυάαν ὑροη 

τῃε ἀενοίίοη ογ ᾿ἰογαγν ἱπτογαϑῖ οἵ ἰηαϊν!ά 415 ΟὨΪΥ, 
νου α θὲ [Ἰ40]ε ἴο ἃ δ ἰδγσεγ δπιοιιηῖ οἱ δ]ἐθγαίίοῃ, 

ἰητοπεοηδὶ δηὰ οἰμεγννίβα, ἔῆδη ἴῃοϑε ννῃϊςῇ, [Πγουρσ ἢ 

{Πεῖγ υ56 ἴῃ ΡυὈ] 1. ἡνογϑἢρ, βδεοσυγεα ἃ ἰᾶσρεγ διηουηῖΐ 

οὗ ἰϊεπίίοη, δπά Ἴοπϑοαυθηῖν, σοτηραγδαινεῖν 

ϑρεδκίηρ, τῇογε οἵ νογῦδὶ δοσυγδον ἰῃ {πεῖν ἴγδη5- 

1 ϑομιύτγεγ, Ὠῖν. ἰΐ. ΝΟ]. ἱϊ. Ρ. 227, φυοῖε5 ἴο τῃὶς εἴδεοι Ατίβίθας 
ἰῃ 5 Φέ. εἄ. Μ. ϑοδαμάϊ, ἱπ Μεεχ᾽ς “γελέὲν “μὲν τούσοσελαίί. 

Ἐνονεελμηρ ἀ( 4.7. Ἡϊκα!]]ε, τ87ο, Νοϊ. ἱ. ρρ. 153 ἢ. Αεἰεῖεας 
Ὑ845 ἃ Τςουτί οἥϊοϊα! οἵ Ριοίϊετιγ 1. (ΡΠΗΠ]δἀερῆυπ, Β.Ο. 218. -- 247). 
Ηὶς ςεἰευγαιεά εἴτε πᾶν αἷςο ὃς ἰουπὰ ἰῃ Ηοῦγ, 2 Διό. Τεχΐδως 

ογῖσ. Οχίογά. 1705, ΡΡ. ἰ---χχχνὶ. 
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τηϊβϑίοη Ὁ. Αἱ ἤγϑὶ δίϊεγ ἴῃς Εδζυγη ἰτ νου ἀρρεᾶῦ 

(δαὶ τε Τογδῇ δἷοπε δὰ {ῃϊ5 “(ποθ᾽ τουηὰ ἰΐ, 
δηὰ [ἴ 15 ηοΐῖ αυϊΐε οἶδα δὲ ννῆδαϊ {ἰπ|6, δπὰ ονηρ 

ἴο ννῆαϊ οδιι565, ἴῃς ουπίοτη οὗ γεδαΐηρ ἃ ἰθϑϑοη ἴτγοπ 

ἴδε ῥγορθῃεῖϑ᾽ ἴοοκ 15 σίϑβε. Βυΐῖ ψῃεῖῃεσ [ἢ ]5 ι1ι85ς8 
5ρτθηρ ἔγτοιῃ ΔηΓΙΟσἢ.5᾽5 ργομι δι[οη οἱ (ῃς τεδάϊηρ 

οὔ {πε ἀν, οἵ ἔγοπι ἴπε ῥγοῖεϑί οἡ ἴδε ραγί οἵ ἴῃς 
ογϊμοάοχ δρδαϊηϑδὲ ἴῃς ϑαπιγαγιίδηβ᾽, ννῆο τε]εςϊεὰ 

[ῃε τεπιδίηαεσ οὗ ἴῆς ΟἹα Τεβίαγηθδηϊ, νγεὲ σϑῇ δδϑ51}}Ὁ 

566 ἴπδῖ Ὀεϊννεθη εγοπιδῇἢ 5 οὐνῃ ἀδν, δηὰ ϑιιςῇ ἃ 

ἀδῖε 85 δεοογάβ ἢ εἰἴπογ οὗ (πε γεδϑοηβ ννὲ ἤᾶνε 

͵υκῖ πιεπτίοπεά 4, [ποτὲ μὰ εἰαρβοὰ αυϊε ἐπουρῇ 

κἰπὶς ἴο δοοοιπῖὶ ἔογ ἴδῃς ἱηίγοάιποϊίοη οὗ δάαϊτοης 
(Ξοπια οὗ ἴδ πὶ ργορδΌΪϊν, ἴο θερίη ψἹΠ, ἰη τῆς (ογπὶ 
οὗ πιατρίπαὶ ρίοβϑεβς οὐ σοπιηλεηϊ5) ἴο ἰῃς οτρίπαὶ 

[εχὶ οἵ ἴῃς ργορῇῃοῖ, δα ϊκίους ψῃϊοπ, ἃ5 γα 5}4]} 

ΡΓΘΘΟΠΕΥ ποῖρ, οὐ ἴπε ψθοΪα ἱπαϊοαῖε δὴ δαγὶν 

ἀδῖε Ὁν Ὀεΐησ οουςπεὰ ἰπ σοοα ΒΙΌ]1ς4] Η ῦτον. 

Σ ΘΟΠΟΙ͂Σ ΞιγΑΠρΡΟΪΥ ἐπουρῇ ἴλας ἴῃς ορροϑίῖϊς νἱεν (ρ. 2206), 

οοποϊἀοτγίηρ παῖ (πεῖς υ56 ἰπ τς σγπᾶροσυς νου]ὰ ἀϊγεσιν ἱπάυςοε 
δὰἀάϊιϊοπϑ ἴο ἴἢς ἴεχῖ. 

3 ὃο ΜΝ ιγίηρα, 226 «ϑγηιό. Κα. ρῃ. τοοϑΗ͂. ΕἸ145 1,ενῖτα (επὰ οἵ 
τὴς 16δἱ ἢ Ἑσεπυτγγ) ἴπετε αυοϊςοα, 566πὶ5 ἴΠς φαγ]εσὶ ἰο πιδϊπίδίη τἢϊς 

ορὶπίοη. 

8 ὅες Εὐϊθρῖ, 22» Οαμον ἐς 4.7. 1ἱκεἰρχὶσ, 1868, ᾿. δι. 
ΤΠεῖο ἰ5 ΠΟ Το8] δι που ον ἱποϊυάϊηρ, 45 ἣἢς ἀοε5, ἴῃς ϑαδάυςςαβ. 

Τῆς οοτηπιοποεπιεηὶ οἱ ἴτε ϑαμπ)δγ δης᾽ ίοσπδὶ 5. ἢ ἰϑηὶ ΤΥ δὲ 
Ρἰδοεὰ ἴῃ ἴῃς {ἰπις οὗ Νεἢεπιδῃ (Νεῆ. χὶι. 28). 

4 ὅδε αἷςο γ ἈγΪςε᾽Ξ ςοπ)εοίυτε ἃ5 ἴο (ῃς ροβϑεῖδὶς ἱπῆυδηςς οἵ 

Ἠεϊϊεπὶς ευἰτατε (744 Οαμορ ο τλε Ο. 7., Μασυλ απ, 1891, Ρ. 108) 
Ἡἤεῖε ἢς 490 αιοῖΐε5 Ῥτοί. Οπεγηεῖς συρρεκίίοη (7144 Ογίρίη οὔίλε 
Ῥιαδεν, Ἰιοηάοη, 1891, Ρ. 363), νἱξ. ““Ξοπιεϊπίησ {κε ἃ τεδοϊίοῃ 
δραὶϊηϑῖ τῇς 5ρίτὶῖ οἵ ΕΖγα.᾽" 



1οΟ ΤῊΕ ὈΟΒΙΕῈ ΤΕΈΧΤ ΟΕ ΕΚΕΜΙΑΗ. 

50 ἰδγ ἃ5 Μὰ δε ψαγγδηϊεά ἴῃ ἰοσγγηϊησ δῃ 
ορίηΐίοη ἔγσοπὶ ἴπεῸῈὶ νεὺν σἰεπάεσγ δνίάθηςς ἰῃ οὐ 
ῬΡοϑϑβεϑβϑίοῃ, ἴπεῸ γεδαϊηρ οἵ τῆς ἰαῖεγ Βοοκϑβ νὰ5 ποῖ 

ἱηιγοάυςεα ἱπῖο ἴπ6 ΡυὈ]ς νογϑῃΐρ οὗ τῆς Ἐργρίίδη 
]ενν8 ΌΥ δὴν πιδδῃβ 50 δαγίν 845 ἰπη Ραϊθϑῖίπε". Τῆς 
ἄδοτεε οὗ Απτιίοςοπυβ ννουὰ ποῖ ὃς [ἰκεὶγν ἴο πᾶνθ 
ΔΩΥ αἰτεςῖ ορεγδζίοη οἡ [15 Ὀγαηοῇ οὗ [ἢς παίϊοη. 
Ις- ἰ5 ἴπιὰ οὐ ἴῃε οἴπεγ ἢαπὰ πὶ ἴπογο ννοῦὸ 
ϑδιηδγδηϑ ᾿ἱνίησ ἴπ Εργρῖ, δηὰ τπδᾶῖ ἰη ἴῃ 6 σουγϑο 
οὗ (ἢε τείσῃ οἵ Ρίοϊεπιν Ῥῃιϊοπιηεῖοσ (Β.Ο. 181---146) 

πε αἰδριζεα ἃ5 ἴο [ῃς γίναὶ οΪδ π|5 οὗ ᾿ εγυϑαΐίθπι δπὰ 

(εχ Ζίπι ννὰα Ὀσουρῃϊ Ὀείογα {πὸ Κίηρ᾽5 τ} Ὀυηδ] 
(]ο5. 44.|. χὶῖ. 3. 4. Βυῖ ἴδεν ἀο ποῖ 8δδδπὶ ἴο 
ἢάνε εηϊετεαὰ Ἐρυρίὶ θαι ίεγ ἴδῃ ἴῃς (πὲ οἵ 
Ῥιοϊεν 1. ([μἀρὶ, ΒΟ. ς. 323---28 5} 

Π{τἤδη ννε ἀγὲ ἴο ϑυρροβε [δῖ ἴῃς ρυδ]:ς τεδαάϊησ 

οὗ “ἢπ ργορδεῖϑ᾽ (δηὰ σοηδεαιϊεπὶ οπάδηογυ τοιναγὰϑβ 
(ΠῸ ἤχίηρ οὗ τπεὶγ ἴα χ) ἰῃ Ῥαϊθϑῖίης ννὰβ ἃ [Πϊησ 
ΨΏΙΘΙ ἰοηρσ ρῥγεοεαςα {πεῖγ ἱπιγοαυςζίοη ἰηῖο ἔπε 
ΑἸεχαπάγίδη ννουϑηρ᾽, νὰ πᾶν δϑκ πον ἴἴ 15 παῖ 

Ψν6 ἀο ποῖ ἤηά [ἢε 5ἴαϊε οὗ ἴῃς οα5ε ψ ἢ τεραγά ἴο 

1 ες τὰλὺ οὔδεῖνο δαὶ ἴῃς Βοοῖὶς οἵ ΝΥ ϑάομι σοπιπιεπίβ οὔ τῆς 

Μοκαὶς ᾿ἰϑίουυ Ὀμυὶ οα ποης οἴπεγ ; αἷϑο ἰῃδὶ Ῥἢ1]ο᾽5 φιοίαιίοπϑβ ίτοπι 
Βοοῖκ5 οἰδεῖ ἤδη ἴῃς Μοςξαὶς αγε ςοτῃηραγαϊίνεϊγ ἴεν. 

5 ὃες ἴος. 4,|. χίϊ. 1. 1. πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβὼν ἀπὸ... τῆς 
Σαμαρείτιδος.. κατῴκισεν, ἅπαντας εἰς Αἴγνπτον ἀγαγών. 

3 ῬΠΠΟ ρσίνες ἴῆγες Ὀγεῖ δοοουηῖὶς οὗ ρυδ]ὶς ψοσβηῖϊρ ἰῃ ἴδε 
εγπάροσυς (ᾳυοϊεά Ὀγ ϑεδύγεν, Ὦϊν. ἱϊ. ΝῸ]. 11, ρ. 76), ἰπ οὔἱγ οπε 

οἵ νοι (Ετγαρτη. ἀρυὰ Ευφεῦ. γαρβ. Ξναν. νἱϊϊ. 7, 11τ---13, εὐ, 
ΟαϊΞί., τοι ἴῃς ἤγϑι Βοοῖὶς οἵ τις “ΜΠ γροέλεεα) Ἐς 5ρεᾶῖϑ, δηὰ ἜἌνεη 

ἰδεῖς ξοιῃεν δὶ νασυςὶγ (τῶν νόμων ἀκροᾶσθαι), οὗ ἴῃς τεααϊηρ οἵ ἴδε 

δοσιρίυγοκ. 

π΄ 
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“ ΟΠ 5510η5 " ἴη ἴΠ6 ΧΧ-, ΟΥ, 85 6 ΣΏΔΥ ἴον νϑηΐυτα 
ἴο ο4}} τῃεπι, δα αϊτίοηβ ἰῃ τπεῈ Μ' ιββοτεῖὶς τεχὶ οὐ 
]ετεπ δῆ, ἐχαςῖὶν {πὸ τενεσϑς οἱ [λδξ μ Ὡς ἢ δοῖιι4}}ν 
Ῥτγεβεηῖς [56 1) Ηον ἰ5 ἰξϊ {παῖ ἕῆοθο ἂγὸ ΠΊΔΩΥ, 
ΨΉΠῸῈ τ[ῃε οα8εὲ5 ΨΒετε νὰ μπαὰ νογαβ ογ ραϑϑαρος 
ἵπ [6 ΧΧ. υπτερτγαβδεηϊεα ἰη 6 ΜΟΤ. γε Ἴςοχη- 
Ῥαγαίίνεϊν ἔεν 

ΤΠ6 Δ ο 15 ἃ 5 Π|ρ]Ϊ6Σ οὔθ. Ηδερτσγεν, ἃς. να 
ἤανε 866ῆ, βϑοοῇ οδαϑεὰ ἴο δὲ ἃ ἰἰνίηρ ἰδηρυαρσο 
δίηοηρσ ἴπε Εργρίίδη εν8. ΤΠεῖγ Ὀγαῖῆγεη νῆο 
Γετηδϊηδά ἴῃ Βαῦνγ]οπίδῃ Ἔχιϊα, 85 νν6]] 8ἃ5 ἴοϑε ννῇο 
τεϊυγησά, ννεσα δυϊ σγδάυ41}ν Ἰοϑίηρσ τπεῖγ ΠοΪὰ ὑροη 
[Π6 τοηριια οὗ {πεῖν ἐογείδ πεῖ. Αἱ Βαρυίοηῃ πον 
ἀουδῖ 655 ᾿νε ἴο ἃ ἰαγρε Ἵχίεηϊ δραγί ἔγοπη, δπὰᾶ 
ουΐ οὗ ϑνηρδίην ντἢ, τΠεῖγ σοπαιογογβα, Ῥν ἢ }]ς αἵ 
]εγυβαϊθπὶ ἴμε σεμέμς ἐρεῖ, {{ποῖῃηρ εἶδε, ψνου]ὰ 
ἡδῖυγα] ]Υ ̓ π1ρΡ6] 4 οσοπϑίογαῦϊα πυπιῦογ ἴο Κεαρ ὑρ 
{Πεοῖγ οἴυαν οὗ τῇς Ηεῦτεν ἴεχί, δπὰ ποῖ 5διϑίν 
{Ππεπιβεῖνες ἢ τε Αταπιαῖὶς τεπάδγίηρ οἵ [5 
ςοηίοηϊθ, νν»ῆϊοῇ, Δ΄ Ππουρῇ πεοεά[α] ἴῃ ΝΕ απ Δ ἢ 5 
τἰπε (Νεῆ. νἱϊ!. 8) ἔογ τῆς πι855 οἱ [πε ρεορίε, ἰ5 
βῆθνῃ ὃν ἃ ἰαῖρε ρδαγί οὗ ἴπε ροβί-εχι!ς ΒΙΡ]1ο 4] 
Ηδερτενν ᾿ἰτογαΐῖιγο ποῖ ἴο ἤᾶνε Ὀεδη τεαυϊγοα ἴογ 
βΒοηὴς {της δϊεγ ἴῃς Ἐείυγη. 

Ϊη Εργρῖ ἴῃς οἤδηρσε νουϊὰ ὃς πλοῇ πιοσα 
ταρὶἃ. Ι͂η τῆς ἤτγϑι ρίαος ννεὲ βπά [Παϊ ἃ σεηογαδὶ 
ἀοδίγυςιίοη “ ΌὉγ ἴῃ6 ϑννογά, Όγ ἴπε (δπλίηε, δηά Ὁν 

[ἢς ρεϑί]επος"᾿" ννὰ5 ὑτορῃαϑίεα ἔογ ἴῆοϑε ψῃο ἢδὰ 
ἴο Εσγρῖ οη ἴδε ονεγίῆτον οὗ [γι ϑαὶεπι. [{ἴ [Πετε- 

1 1ετ. χἰϊὶ. 17 Η͂. 
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ἴοτε ἀρρϑδῖβ [δι ὑπ] Ρίοϊεπιν [. (1.84ρ1]) ἱπῖσο- 
ἀυςοα ἔτοπὶ δ] ϑῖίης σαρίϊνεβ δηὰ ἃ ἰᾶγρε πιυπῦογ 

οὗ οἴπεσ βείίεγϑ', [ἢ6 πυπιρογ οὗ [ενν8 ἰη Εργρῖ 
νν 85 ἱποοπϑίογαῦϊα. 

Αραίη, ἢ τῃοβς ἔδνν, δοῖίνε ρυγϑυΐξ οὗ σοπλ- 
τλεῖοα, ηοΐῖ τεϊγοβρεοοζίοη, ἴῃς ἐπεῖρυ δπὰ οὀχοίϊε- 

τηεηΐ οὗ εἰν [Π|{π, ποῖ τεβεηϊπιεηΐ δηα τερτεῖ, πιυϑῖ 

Ὦανε Ὀδεη ἴδε ρῥγενδίεηϊ ομαγαςίεσγϑεῖς, οσοσυργίπρ, 

8ἃ5 ἴδεν αἰά, ἴἢοϑ6 ἵνο ουΐ οἵ ἴῃς ἔνε αιιαδτγίετς οὗ 
[ἢ εἰν, Ὑ ΠΙΟἢ 'νεῖα οἷοβα ἴο ἴῃς γίνεσγ᾽. Ασοοτγαϊησὶν 
(πε Ηδῦτενν τεχῖ, δὲ ἰεαϑὶ τῃδὲ οὗ “ἴδε ργορπμοῖς, 
[5 ἡερ]εοϊεά, δηα 5δοοη ἴο ὈεΤοπια τπηϊηςε] Πρ ῚὉ]6 
ἴ(ο ἴῆε ναϑὶ πηδ]ογίν, τεπιαϊηθαὰ Ἴοπιραγαίνεϊν 

ἴτες ἔτοσῃ ἴἢς ραγίίοςυ δῦ ο͵455 οὗ οογγιρίοηβ νης ἢ 
ν6 ᾶἃζέ πονν σοηϑίἀεγίηρ", ἢ 16, ἀνε 1{ (ἢς 56.016 Γϑ, 

νῆο αδἵγίνεα ἰῇ Ρίοϊετην [1,ρὶ 5 {π|6, Ὀτουρῃῖ 

Ηεῦτεν Μ565. οὗ ἴδε οδοιεὰ Βοοκβ νἱ τῇ τἢςπὶ 
(νὩϊοἢ πᾶν ΜῈ }}] θῈ ἀουβῖοα), 686 νουϊὰ 56επηὶ 
ἴο πᾶνε πδὰ {π|]6, 1 δῆν, ἰηῆυδηος ὑροη τῆς ἰοχὶ 

οἵ ἴῃς Ρτορῇεῖ, 85 δἰγεδάν ἊἽχίϑεηρ ἰη Ερυρί. 
Οη ἴδε νῇοΪς νὰ τᾶν οἰαἰπὶ ἴο πᾶνε ἐϑιδ}15 θὰ 

1 ]ο5. 41.᾿|. χί!. τὶ. 80 ϑομύγει, δ5 τείειγεὰ ἴἰο οὔ ῥ. 8. 
Ατϑίολε᾽ς ννοτὰς δἵο, τοὺς μὲν μετῴκιζεν, οῦς δὲ ἐχμαλώτιζε. 

3. ΑΞ5 ΘΔ Ϊ δ5 ἴῃς ἰουηἀαϊίοη οὗ ΑἸεχαπάτια εἰρῃιῖς οἱ οἰ ΠἰΣεηϑ ΒΡ 
ὙεΙΕ Ὀεκίονεα ὕροη [ενν δ δοεῖιἰεῖβ. 966 [05. 42 έση. ἰϊ. 4, “41 π|. 
χίχ. 5. 2, τοίεισο ἴο Ὁγ ϑεοπιύγεν, Ὀὶν. ἰ1. Νοϊ. 11. Ρ. 218. ὅ6ὲς Ὠἰπι 

81:0 οὔ ὑΡ. 144 ἢ. 
3 ΤΉῊ5 5δεπ5 ἃ τυςἢ ποτε ρῥιοῦαῦὶς δοοουηὶ ἴδᾶῃ ἴπᾶὶ οὗ 

ΘομοῖΣ, το, 45. 1 δανε εαἰὰ, δϑογίδες (ρ. 1:6) ἴδε πυπιδεῖ οἵ 

δὰἀάϊιϊοης ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς ΜΟΤ. ἴο (πς ελεὶν υθς οἵ ἰϊ ἰῃ Ῥαϊοεςιϊπίδη 
ἩΓΟΥΣΏΪΡ. 

 Ὄ 
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ἃ ροοὰ ςᾶ536 ἀραϊηβίῖ ἴῃς Μ.οΤ. ἴῃ [ἢ 15 γεϑροςῖ; ἱΐ ννο 
οἂπ 5ῆον, 85 τῆς (οἱ οιννίηρ ᾿ἰσῖ οὗ “ οπικίϑϑίοηβ 1 ἴο 
Ὀε οχαγηϊηδαὰ ἴῃ τῆς οττἰςαὶ ἡοῖες οἷαἰπις ἴο ὅο, 

(4) παῖ ἱπ νεῖν ἔειν 4565, ἰ δῆγν, ἄγε ἴεν πεοθϑ5- 
βᾶγν, (ὁ) τμαῖ ἰπ οὔθ οὐὔ᾽ πιο οδϑ865 πεν ἰογῃ ἃ 
ἀϊδιυγθίηρσ οἰσπγεηῖἦ. 

Τῆυβ νὰ πᾶν σοηοϊπάς πὶ τῆς “ οπλίϑϑίοης ᾿" 

ἴο Ὀς οὐρϑεγναὰ ἰῃ ἴῃς ΧΧ. οὗ 7εΘγεηγλίδῃ, βρεακίησ 
σεηογα ν, εχίϑς ΟἿΪν [ἢ σοηβεαιδηοσς οὗ [5 ΠδδΥοΓ 
ΔΡΡτοχιπιδίίοη ἴο [ἴῃς οτγίσίηδὶ ίοσηι οὗ ἴῃς Ηδῦτεν 

ἰαχῖ; οἵ, ἴο ὄχρύεϑϑ ἰξ πλούε Ὀγιεηγ, πὶ [5 ο8455 

οὗ νατίδηϊς ἰ5, 45 ἃ γτιιΐο, γεεομσιομαζἢ 

“Οπ 55 οῃϑ᾽ 4 (ο8]]εα ορ». ἴῃ τῆς Ογίτοαὶ Νοῖα5) 
ΤῊΔΥ ὃδ Ξυδαϊν! δα 45 οϊϊον: 

1 ὅςε ". 3. 
3. 80 ΠΘΑΙῪ ϑοἢοΪΖ, Ρ. 124. Οη Ρ. 211 ᾿ξ σοπιρᾶτοϑ ἴῃς οἂδς οὗ 

(ἰς δἀάϊιίοης ἴο Ἐξίμες δηὰ δηϊεὶ. Ηδὰ ἴπεθε δα! τίοης Ὀδεα 
οοπιροβεὰ εαεϊΐος δηὰ τνηϊίοη ἴῃ Ηοῦτεν οἵ Αγαγηδὶς, ἴμεν πουϊὰ 
πᾶνε οδιαϊηςα [εὐνϑἢ γοοορηίοη 85 οδποηΐςδὶ, 1υ5ῖ ἃ5 ἴῃς ἰπφοτγίίοἢ 9 

ἴῃ ]ετεσιδῃ. Απ οδ)εοιίοη ἴο ἴῃς νῖενν ΨὨὶοὮ 1 δὰ δάἀνοοδίίησ 
τοῖρῃι Ὀς σοηϑείἀοτεὰ ἴο 116 ἰῃ ἴῃς ἰΔςὶ ἰῃδι ἴΠο5ε ραϑβϑαροϑ ἰὴ ὃς Μ.Τ. 

ψὨϊοἢ πᾶνε πὸ οουπίεγρατι ἰῇ ἴδ ἰχχ. ἃγὲ ἴογ ἴς πιοσὶ ραχὶ 
στο ἴῃ ρυτε {1εὔτεν. Βυῖὶ δπιοὴρ Ῥαϊεϑιηΐδη Καῦδ 5 νὰ μανς 
ΠΟ τεᾶβοῃ ἴο ἀοιὃὶ τὶ φᾶτε ννου]ὰ ὃς τάΐκεη ἴο γεηάοσ ἰῃς ἰδησυᾶρο 
οὗ δῇγ 5υςἢ δάαϊοηβ 85 ἃ τις δίς] ΒΙΌ] ᾽ς 4]. Υεὶ τδς πογὰ 
ΓΝ ἴῃ οΠΔρΡ. χ. 7 δᾶ5 ἃ ἰδῖες ἀρρεᾶγαπος, νἢ}]ε ἴῃς υδς οἵ ᾿ξ ίοτ 
δὲ ἴῃ τῆς 5βλτης νεῖβς (απὰ ρεγῆδρϑβ ἴῃ Ὁ. 6 4]5ο, ἰδοκὶπρ ἴῃ τῆς 1ΧΧ.) 
Ροϊηῖβ ἴῃ τῆς 5δπὶε αἰτεςι]οη. 

5 Ἐχαιηρὶες οὐ ἴῃς οἵπεγ δμαπὰ οἵ γὑγοῦδὈΥ ποπῃ-τεοθηβίοηδὶ 
νατδηῖς οἵ (ἢϊ5 Κἰηά, ἰ.6. γα οπιὶϑοίοης ἰῃγουσὴ δοςϊάδηϊ οὐ οἴδεῖ- 

ἶσα οὐ τῇς ρατὶ οὗ ἰἢς 1.ΧΧ.ς Ψ}} Ὀς ἰουπὰ 1π 1. 7, 11. 1, ἵν. ε1, 

νἱΝ. 21, δηὰ πιοῖς οὐ 1655 ργοῦδὈΪς οὔςϑ ἰῃ ἱ. 2, νἱ!. 26, χ. 13. 

4 ἴῃ ιἰἴεθε δπὰ ἰπς (οἰ ον ίησ ἰΔ 0165 οα565 ροἰδίηἶν ἀουδιίι] ἃς ἴο 
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α. Ποτί Ὄχργαβϑίοῃβ ἱπαϊ!σδτίηρ ἃ ἰεηάδηον ἴο 
ἐχρἰδηδίίοῃ οἵ δη1ρ] Πβοβϊίοη, οἵ ἴο δοοίἀθηΐαὶ τερε- 
το. ὅϑοπιε ἘΧϑηΊρ᾽65 οἵ [ἢ 5 ο1455 τῇδυ ννε]} ἢανς 
ἀγίϑθη ᾿πγουρἢ τηδυρίηδ) ρ]οβϑαϑ. 

ἴ. 4, 10,11 δὲς, 13, (17,)) 18 26γ. ἰϊ. 6, 9, 19, (21,) 

(22,) 34. [1]. 9, 10,11, 17, 25. ἷν. (1,) (5,) (8,) το, 

512, 19, 23, 30. ν. 14,17, 20, (28 δὲε). νὶ. 6, 9,11, 

13 δὶς, (28,) 29. ν]]. 1,3,4, 8,(10,) (11,} 13 δές,(15,) 
16, (20,) 21, “24, (27,) 28. νἱϊ!. 2. 2’, (5,) 8, (13,) 
14 δὲς, 17. ΙΧ. 2, 5,6, 14 δὲς, 16,17, 21, (23): χ. (3,) 

5, 16 δὲς. 
ὁὄ. Ἰιοηρεῖ “ οπγβϑίοηβ." 
Χ. 6---.8, 10. 

ς. Ῥαββθᾶσεβ οἵ Ἴχργοϑϑίοῃης ΨὨοἢ ἃγα ἰουηά 
εἰβενῃογε ἴῃ [ἢ]15 οὐ οἴποσγ Βοοῖκβ ἰῃ δοζᾷ τεχῖβ. 

1. 15. 1]. 1--Ἢὸ2, 175. 11. 57, 8, 10. ν. 19. νὶϊ!. 

2 δὲς, 28. νἱϊ!. τοῦ---12. ἰχ. 8, 9 δὲς, 12, 16 

(Χ. 19} 

οἶλθς ἂἃγὸ ρἰδοοδ νι ἱη ραγοηίμεθεθ. Απ δϑίοσίδὶς ἀδηοίεβ βοῖης 

βρεςΐαὶ εαΐατε οἵ ἱπίογεσὶ Ὀγουρῃὶ οὖἱ ἱπ τῆς οτἰἰςαὶ ποῖε5. Τῆς 
πυπ οτίηρ ἰπ 41} ολϑοϑ5 5 ἰπαὶ οἵ ἰῆε Μ.ΎΤ. Ἑτοπὶ νἱϊϊ. 13 ἴο 'χ. 25 

(ποϊυσῖνε) ἴῃς πυπιθοτίηρ οἵ Ο΄ ἀϊῆἔετς ὉΥ οἠς ἔγοπῃ πὶ οἵ (ῃς Ἡδοὗ. 

ϑομοὶχς ᾿ἰοὶ (ρρ. 48 ἢ.) οἵ “ οπιϊϑβίοηβ "᾽ τεαυΐτγος βοπιο Ξἰδίηρ. 
Ταϊκίηρσ τἰῃς ἤτοι ἴεη εἰδρίετς οἵ ἴῃς Βοοῖκ, ννε 5δου]ὰ πιᾶκὸ ἴῃς 
(οἸ]ονίηρ οοττεςςίοης ἰη ἢἰ5 [οὶ οἵ ““ ΚΙ εἴηετε Ζιυκάϊζε συλ πε τ ἰσοἤεη 
Τεχῖς." 

ἰϊ. 22. Τῆς νογὰς ἢς ρσίνεα ΟΟΟΌΓ δἷϑο ἴῃ ἴῃς ΧΧ. ἢ οης 

νατϊδϊίοη. ΕὖΥ ““ν. 14. τεδὰ συ. 24. νἱϊ!. τι1. Ιπεοϊεδὰ οἵ δὴ 

δά άϊτίου οἵ οῃς νοτὰ ἴο τὴς Ἡδςεῦτεν, ἴποσε γε δὐδοηῖϊ τοι ἴῃς ΧΧ. 
Ρατὶ οὗ ν- το δπά ἴῃς νῇποῖς οὗ υν. 11, 121. ΡΥ. 17. “ τερσυϊος᾽" ἰς 
τερτεβεηιοὰ ἴῃ (᾿ς 1ΧΧ., Ἰπουρἢ ὉΥ ἃ ἴοοξε ἰγδηοϊδιίοηῃ. χ. τό. Ῥσγε- 

ἢχ εἴ ἴο “" Ισγδεὶ υἱγρα." 

Ἂ, 
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ἄ. “ Οπιϊίϑϑίομϑβ " ψῃϊοῦ σδπποῖ 6 ρ᾽δοεά ὑπάογ 
ΔΎ οἵ ἴῃς ἀῦονοα. 

ἷ. 3, 5, 10 δέ. ἰἰ. 2, 52---3, 5). 1001, 8. ἰν. 7, 

11. ν. ἯἾἼ, 8, 15, 26, (28 δὲς). νὶ. 23. νίΐ. 26. 
ΝΠ. 21. ΙΧ. 4, 6ὅ. χ. 13, “18, 25. 

Β. Οὐδὸγ ἀἴνεγρερος. 

Βγν ςοηϑιἀοτγίηρσ οἠς ρῥδτγίίοι αν οἶα55 οἵ νατγίδηῖς 
ΜΏΙΟἢ σοου]ὰ 6 σοηνεηίδητὶ,ν ἰγοδιϊεὰ ἀραγῖ, νεὲ να 

δἰίδίηδα ἴο ννῆδί ἰ5 δἵ ἰδαϑί ἃ ργδεϑυπηρτίοη ἴῃ ἔδνοιγ 
οὗ ἴῃ ἰογη οἵ ἴῃς ρῥγορδεῖβ τεχῖ τεργεβοηϊεα ὃν 
{ἢ6 ΧΧ. ὃννε πον ρτοςεδά ἴῖο [πε οἵδεγ Κιπάς οὗ 
νατγδιίοη ννῃϊο ἢ πᾶν Ὀ6 οὈδβεγνεά οἡ σοπηράγίϑοη οὗ 
τῆς ἰοχῖβ (δαα!ϊτοηβ, ᾿γδηβροϑί το 5, δ σε Οἢ 5 
εἴς.), ἰῃ ογάδγ ἴῆδῖ ννεὲ πᾶν εησιυΐγε ψ ῃεῖπογ ἴΠ 656 

αἶδο δἵὲ (1) 41} γεοθηϑβίοηδὶ, οὐ (11) 4}} ποη-τοοθη- 

510 η8), οὔ ἰαϑίϊγ, ννῃεῖμοῦ ἴπογ ἀγα ποῖ (111) 4 πιΐϊχ- 

ἴυγε οὗ Ὀοίῃ, δἀπὰ Ἴσᾶραῦϊε ἴο βδοπὶὲ Ἔχίεπί οὗ ἃ 

σοσγεϑροηάίηρ οἰ4ςϑιποδίίοη. 
ΤΠἼς βεοοηά οὗ ἴπεθε τῆτες δ᾽ ογηδίνοβ πΊΔῪ Ὁς 

ἂῖ οησεα ρυΐ δ5ϊάε, 85 δι πρ ἴο δοσοουηΐ ίου τῆς 

Ῥῃεποπιεῦδᾶ. Τῆς ἢτβί οἱ ἴπαπι ἰ5 νἱγίυ δ! ν [δῖ 
δαοριεα Ὀγ Ρχγοί. νογκηιδηὴ ἴῃ ἴῃς ννοῦκ αἰγεδὰν 
τηοητοηοαά. Ηἰς5 νίαν 15 οἰδασίὶν γσίνεη ἢ [ἴῃς 

(οἱ οννὶπρ βεηΐθηςσϑ: 
“Ἰὴ τἢ5 ἀϊδεουπϑδίοη ἴῃ νᾶτίδιοη5 ἀγα ποῖ ἴῃ ΔῃΥ 

86η56, Οἵ, ἱπάδεα, 'ἱπ δὴν ἱἰηϑΐδπος, γορσαγάθα 8ἃ5 

ἱπτεπτίοηδὶ. ὙΠΕΟΥῪ ἃγα τερασγαεα οἰπηρὶν 85 τοχίμδὶ 

ομαγδαοϊογίϑτιοϑ, ΟΓὁ ἃ5 γεοθηβίοηδὶ ρεςο)γε5. ΤῊ15 
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1ἤδοτν δϑϑυπηθα ἴπδῖ ἴῃς τδηϑἰδίογ, ἰη ὄν Υ ο856, 

οηἀοανουτεα ἴο τοργοάμπςος {πὲ ἰοχὶ Ὀείογε ὨϊΠΊ, 85 
ἸΙΙΟγαΙν πὰ 85 (δι ν 85 ἴῃ6 σεηΐίυ5 οἱ 5 
ἰδηῆσυασε ψουϊὰ 7.51} 41]ονν....Αἣἕτπ οςςαϑίοηδὶί ἰπ- 

βίδηςε οἱ δδοῦ οἶδϑ5 οἱ ναγίαϊίοη πᾶν ἤᾶνε δγίβϑεη 

ἔγοπὶ ονογϑισῃῖϊ, οἡ ἴδε ραγί οἵ τἢς ἴγδηϑίδίου οὐ 
ἰγδηϑογίθαῦ, Ὀὰϊ ποῖ ῥΓΟρΡεΥΪΥ ἰγοηλ ἱπιθηξίοη. Α 
νδτιδίίοη, πιοζθονοῦ, πᾶν πᾶνε Ὀδδη ἀκςὸ ϑοπηεῖ!πΠΊ65 

ἴο δοοάδηῖ, θυϊ πανογ ἴο ἀεϑίρη.""Σ 

Τῆς Ἰδϊίεσ ρατῖ οἱ Ῥγοί. ΔΝ ογκηιδη᾿ 5 Ὀοοκ ἼἽοη- 

οἰϑί5 οἵ ἃ “(ζοηδρεοεοῖυϑ οὗ (ῆε Νατγίδιοηβ," ργοαυοσεὰ 
ΌΥ ρῥγητηρ᾽ 50 τις ἢ 85 15 πεεαδα οὗ ἴδε ΜΟΙ. δπή, 
ἴῃ Ῥᾶγα} 16] οοϊυπιηβ ἢ ἰἴ, (ῃς εχ οὗ ἴῃς ΤΧΧ. 
τεπαεγοα τ γα γ ἰηΐο Ηεργεν. τυ, {{ἰ5 [ΠΘΟΥν 
θα βοιιηά, νὰ ἢᾶανε Ὀείογε ουἦ εγεϑβ ϑἷάς ΌΥν διά (50 

ἴατ 85 {π6 ἴννο ἰοχίς αἰθγ) [ἴῃς οἷάεν (πὰ Ὀεῖίετ) 
Ηδεῦτγεν ἰεχῖ, ἀπά ἰϊ5 σογγυρὶ οουηΐοεγρασγί, νης ἢ 

τεοεϊνεά εν 5} βαποιίοη, ἀπ (Π.5 ραϑϑεαὰ ἱηΐο {πὸ 
ΓΟ γι ϑιίαη ΟΠμυτγοῇ. 

Βοίῃ Ὠτγ ὨὈγίνεσγ᾽ δπὰ Ρχοί. Η. Ρ. ϑπιῃ" πᾶνε 
ςοπγητηδηϊεα οη 15 ἔπεογν, δπὰ Ὀεϑί 65 οἵποὺ οτίτῖ- 
οἰ5πη5 ἢανε ροϊπίεα ουΐ νν ἢ δοιυηπάδηϊ 1ΠΠπ5ϊγαξίοηϑ, 
ἴο φυοίς ἴῃς 'ννογάϑβ οὗ ἴῃς ἰατῖογό, ἴηι (πε “(ζοη- 

βρεοΐυβ σοηΐδίηβ ἃ πυγῆδεγ οἱ δ᾽]εσεα τεδάϊηρς οἵ 

τῆς Οτεαῖς ἱγαηϑίδϊοτς νη ἢ γα ρτορϑῦΪν ποῖ 
νατίδηΐβ δἴ 411." [1 ἀοεβ ποῖ, ἰπ ίαςϊ, αἰδιε]ησ υἱϑἢ 

1 Ῥρ. τό, 17. 

3. ΣΦ, χροσίίον, γτὰ ϑει. νοὶ. ἰχ. (1889), ΡΡ. 311---337. 
5. )ομγπαί 97 Διῤί. Ζέι. ΝοΪ. ἰχ. (18ρο--- 801), ΡΡ. 107--- 117. 

4 ρΡ. το. 

Νων 
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Ὀεΐνδθη ναγίδτίοηβ ψνῃοἢ ἃγὸ τϑδιϊγ, δπαὰ [πο9ςὲ 

ΟὨἶἷν ἀρρδγϑηῖίγν, γεσθηϑβί οηδὶ. 

Μν οδ]εςϊ ἰἱπ ἴπε ρᾶροβ {παῖ ἰοϊϊον ἰ5 ἴο ἀδαὶ 
ν ἢ τῆς αυσϑζίοη ἰη ἃ βοπμενῆαδῖ αἰβεγεηΐϊ τπηδπηςγ, 
δηά, Όν 4 τοϊογαὶν πιίηυῖϊε οχπληδϊίοη οὐ {πε 

ἢγοῖ ἴεῃ οδαρῖοτς οἵ ἴῃς Βοοῖϊς, ἴο ἱπάϊςαϊε [Π6 
οοπιρίεχ οδαγαοῖοσ οὔ ἴῃς ργοῦίεπι, ὃῪ οΔΠΠησ 

αἰτοηκίοη ἴο ἴπ6Ὸ πηδὴν σδιι565 ν]οἢ πᾶνα σοπιδίποά 

ἴο ργοάμιυςς αἀϊνεγρεησεβ. Αἴ {πὰ 58πὶιὲ {ἰπ|ὲ 1 δἵ- 
(επὶρὶ ἴο δεν δρργοχίπιχαϊεϊ ν᾽ ἴ([ἢ6 σοπιηρατγαῖϊνε 

5παγε ψν ῃϊ ἢ δδοῇ οὗ ἴΠε6586 σδιιϑεὲ5 ἣδ5 Παὰ ἰπ ἴδε 
ῥτοάἀυοσίζίοη οὗ 50 5ἰτκίηρ ἃ γαϑυϊί. 

Ρτγοί. Ννογκπιδη [6115 υ5᾽ (ἢαΐϊ “(ποτὰ πγυσῖ ἢᾶνς 
Ὀδοη ἃ ΜΟΥ σαυ56 ἴοσ δ οἢ ταπλαγκαῦ ὁ αἰνοτ- 

σοησαβ. [Ι{ [5 15 δϑϑιπιηρίίοη οἱ ἃ οἰηρὰσ οδιιβα. 
ψ Πϊοἢ νιταῖο5 5. νῇοϊας τόρ. Ης [6115 5 ἴῃ 

εἴξτεςϊ [παῖ ἴῃς τεαϑοὴ ἢν ννεὲ ροϑ8655 ψνῆαϊ ἀπιουηῖς 
ἴο ἃ ἄουδὶε τεχί οἵ Γεγεγϊδῇ ἰ5 [δ (ἢ ΧΧ. γδη5- 

ἰαϊεὰ ν τ (ἢ πηοϑῖ δα πηῖγαῦ]ς ᾿ἴογα ] π655 ἀηὰ Πα 6} ν 
ἃ τεοδηβδίοη ΨΏΙΟἢ ννὰϑ ᾿ΠΊ ΘΠ 56 συ ρεγίοσγ ἴο τς 

ΜΕΤ. , ἴῃ ἔδςῖ, οπε νῃο ἢ ννᾶ5 ννε}]- ΠΡ ρεγίεοϊ. 

Οπυ ἴῃς οοπίγαιγν, 85 ννῈ 5ἢ4}} 5ε6 ἰῃ αοίδι!, {πε 
ἀϊνεγροησεβ ἂς ἴο ὃς δ[ιϊσίθυῖϊεα, ποῖ ἴο οπε δυϊ 
ἴο ΠΊΔΗΥ σϑιι565 ; δηὰ [ἴ ἢδ5 βεσπηδα ἱπιρογίδηϊ ἴο 

ἰγεαῖ ϑεραγαῖεϊ νυ {πε “ οπιϑϑίοηβ,᾽, 845 Ὀείῃρ οἷ ἃ 
ἀϊδετγεης ἰοοϊίηρ ἔγοη ἴποϑε οἵδε οἶδ5565 οὗ νασγί- 

δΔηῖβ, ἢ νῆϊο ἢ ννὲ πον ργοσεεα ἴο ἀθαὶ. Τῆδϑο, 

1 ΒΥ πιεδῃς (45 ργεϑεπιΐν Ἴχρ απο) οἵ τῃις Ἰειίεῖς ριεῆχοὰ ἴοὸ 

τοοϑὶ οὗ ἰῃς οπτιςαὶ οΐϊε5. [Ι͂ἢ ἴῃς ολϑθς οἵ νεῦὺ πιΐπυῖϊῖς δά ἀϊτίοπς 
μονόνοῦ 1 ἀο ποῖ ἰηϊεηὰ ἴῃς ἰἰσὶ ἰο Ὀε αυἱϊϊς ἐχῃδυΞίΐνε. 

3 Ρ- 11. 

5. 2 
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ὉΠΙΚΕ (6 ἐογπλοῦ οἶ455, ννα 954} 866 ἴο ἰηοϊπὰς ἃ 

ἰάῦρε διηουπηΐὶ οὗ ἴδε ποη-τεσεηϑβίοηαὶ εἰοπιθηΐῖ, δηὰ 

ἴο ονε {πεῖν ογίσίῃ ἴο σᾶυβεβ ναγγίηρ τυςῇ ἴῃ {πε 
Ἔχῖοηϊ οὗ [Πεῖγ ορεγδίίϊοῃ. 

ΤΠΟΥ πιᾶν ὃς στουροα 845 ἰοϊϊοννβ, ἢ 1]6 ἰοῦ 

ἀείαϊ!οα σοπιεηῖ πε τγοδάεσ ἰ5 γείεστεα ἴο ἴῃς 

οὐ τςαὶ ποῖδς, ἴῃς Οτεοῖ Ἰεϊῖοσ δὲ {πὸ ποδά οἵ (δε 

Ὠοῖς ἴῃ δδοῇ οδβε ἱπαϊοδίίπρ [ἢ6 οἷ455 υηάεγ νὩ] ἢ 

τῆς νατίδηϊ [4115 ΟΥ ἀρρδθδγβ ἴο [4]]. 

Ι. Αἀαϊκίοῃϑβ ἴπ {πε ΧΧ. (α). 
τ ν}}} ὍᾺὲ Τοηνεηίεης ἴο συδαϊνάς ἴπ6586 85 

τερατὰς {πεὶγ οτρίη. ϑοπὶα γε οὈνίοιυϑὶν ἰηΐγο- 
ἀυςεα ἔτοπι πιοῖθ οὐ 1655 ρᾶγα οὶ ραϑϑαρεβ (Ρδγ.); 

οἴδειβ πᾶν ες οοηῃϑοίἀεγεαὰ 845 ἱπίεγργείδεινε οὐ 
Μιάγαβϑῆϊς (Μιάσ.); ψ ἢ 116 οἵἴδεῖβ ἀραίη, σοηνεηΐ θη γ 

οἰαϑϑθα υπάογ ἴῃς ἀῦονε σεπεγαὶ πεδαΐηρ, ἀγα γοα]ν 

σοπιδἱπδίϊοηβ οὗ ἵνο γεδαϊηρϑβ οἵ οοηβαζίοης ((οηῇ.)". 

1 ΤΠοτῖα ἀτὸ οὗ σουγϑς ἃ ἔενν ςᾶϑεβ νΐβετςε ἴῃς “δἀάϊου "ἢ ἀρρεατγβ 
ἴο ὈΞ ἃ ρατὶ οὗ ἴῃς ρεπυίΐίης ἰεχῖ. ΟΥ̓ (πεϑς ἷχ. 15 [Οἷκ. 26] ἔατ- 

Ὠἰπἢε5 δὴ ἱηίογεβίϊηρ Ἔχδιηρῖς. 
Ι1 τπῆᾶν πεῖε ὃς ποίεὰ ἰμαὶ ϑοβοὶζς ἱπ ἢΐβς 1ἰϑῖὶ (ρρ. 57 Ά.) οἵ 

“ ΚΙείπετε Ζυκάϊζο Ζυπὶ ρους ίϑομοη Τεχίς,᾽" πιᾶκες πὸ αδἰϊεπρί αἱ 

ΔῊΥ 5υδαϊν δῖοπ, δηὰ (5 ῥίδοες υπάοσγ ἴῃς βάστὴς μεδαΐϊησ δαάὶ- 

τἰοη5 οἵὁἠὨ ΝΕΓΥ νᾶτίουβ οτρῖπ. Ἂν ε πιὰ αἷσο πᾶκο ἴῃς (οἰ ον ΐην 

σοτγεοϊίϊοηβ ἰῃ ἢ 5 ᾿ἰδῖ, 50 δ ἃς ἰὶ ἀςεαὶς υἱϊῃ ἴἢδ5ε Τπαρίοτϑο : 
1. 1 οπιῖῖ ὅς. 1]. 18 Ἰηβετὶ καὶ Ὀείοτε ἀπό. Εογ νυ. 121 τεδὰ συ. 21. 

ἷν. 28 ἰ5 ἃ οα5ε οἵ ἰγαηβροβιιίοη, ποῖ δά ἀϊτοη. ν. 4 ἰβ. ἃ ςἂϑε οἵ 

Ἰοοϑε ἱγδηϑιίοη, ποῖ δα ἀϊτίοη. νὶ. 1 ἰ5 ἃ πιϊδγεδάϊησ οὗ ἴῃς Ηςῦ. 
οη ἴῃς ρατὶ οἵ ἴδε υχΧχ.. ποῖ δὴ δαάϊιίοῃ. Εοσ νυ. 11 τοδὰ νυ. τό. 
τ 9. Τορὰ τοῦ κακῶς εἶναι ὑμῖν. ν΄. τό, ἃ Ἰοοβε ἰγαπϑβίδϊίοπ, ποῖ δῃ 

δἀὐάϊοη. τ΄. 26, ἃ πιϊϑισδηϑ τίου, ποὶ δὴ δα άϊπίοη. 1χ. 4. ἃ  τοΩ 
ἀἰϊνϊδίοη οἵ νοτάκ, ποῖ δἂῃ δάαϊίοη. ἰχ. 6, ἴδε ννογὰ ρυοῦδοὶυ 
τοργεϑεηῖς ἴῃς οὔ ρίηδὶ ΗςὉ. ἰοχι. τ΄. 12, τοδὰ τῆς γῆ: ὑμῶν. χ. 1, 

ἃ τηϊδγεδαϊηρ οἵ (ῃς Ἡεῦ. ἰεχί, ποῖ δὴ δαἀα!ίοη. 
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α. Ῥαγ. ἱ. 15, 18. [1{.17, 19, 28. 11. 57, 8, 17. 

ν. 17. ν|!. 4, 10, 11. ΙΧ. 13. 

ὅ. ΜΙάγ. 11,9. 11. 20, 31. "|. 12 δὲς, 522. 

ἷν. 2, 15, ((6. ν. 22. νὶ. 513, Ἴ6 δὲς. νὶ!. 28. 
ν. 23. ΙΧ. 12. Χ. 12}. 

ς ὈΟοηῆ. [ἰ. 29. ἱν. ὅἼ, 19, 29. νἱϊ!. 57, 16, 21. 

ἰχ. δι. Χ. 9, 20. 

ἦ. Οἴδπεν δααιϊιοηβ. 

ΐ.ὉῦὃῷϑΞἃἢ, 14. 1. 6, 13, 23. '1᾿. δ᾽, 8, ((ογ 18 566 

Δ, Ὁ. 21), (ἔογ 19 566 η, Ὁ. 20). ἰν. 4, 1ο, 26. ν. 18. 

ν]]. 13, 18 267, 24, 31,34. νϊ. 2,13. ἰχ. (6, 21, 

23, 525. 

2. Τγδαηβροϑβίτ[ἰίοηβ οὔ ψογὰβ οὔ ἰεϊζεγβ, (βλ 

Ηργε να πᾶν αἰϊϑιϊηρσι 5 Ὀεΐννοεη 

ἃ. Ττγαπϑροβίτοηβ ῃϊοἢ ἀρρϑᾶγ ἴο ἢᾶανε Ὀδοη 

τηδὰς ίογ ἴῃς 5δκε οἵ σομηα : 

1ϊ. 19, 32. νἱϊ]. 2Ο, (ςοπιρ. ίογ ρᾶγ8}}6] ρῃεηοπιθηδᾶ 
ἵν. 31. νἱ!. 2. ἰχ. 4 [5] 

ὁ. Οἰδοῖ ἰγαηϑροϑιτοῃβ : 
1. 15. ||. 2, 9. ἷν. 26, 28. ν. 11. νὶ. 513. 

νῖ!. 9. ἰχ. 1. Χ. 4, 5. 

14. ΜΔΝαγίδϊίοηϑβ γί ϑίπρ' 5ο] εἶν ἔγοπὶ ϑυϊδϑι τυ οη 5 

οἵ ννογὰϑ οἵ ἰεζζεγϑ (ἸΠο] υἀηρ ἢ οἵ" οοηδοηδηῖΐδ]), ννἱ τῇ 
οὐ ψίτῃουῖ νοννεὶ σἤδηρε, (γ). 

ἱ. 2 δἷς, 4, 14, 18... 11. 6, 12, (15,) 16 δές, το, 

20, 21, (23,) 24 {εγ, 31, 33,34. [Π.-θ ϑ 3 (δ᾽7᾽5), 4, 8, 15 

δὲς, 20, 21, 22. ἵν. 1,4, 7, 20 δὲς, 20 δίς. . ν. 2, "6, 

1 ἘῪοὸγ Μιάγαξῃηιϊς σεπάδγιηρσς ννῃϊςἢ ἄο ποὶ ἱπνοῖνε σασέδρνς ἴο ἴῃς 

.ΧΧ. 566 Ρ. 21. 

2--2 
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7, 10 ὀές, 172, 24.- νῖ. 2 26», Ὁ, ο, 14, 18 δίς, το, 23, 

(27,) 29. νὶϊ. 29. νῖῖϊ. 3, 6 δὲς, 14. ΙΧ. 9, ΙΟ, 14, 

“τό, 18. χ. 2, 3,4," 13, (17,) 18, 19 δὲς, 20 ὀί:. 

4. ἰπδοσιιγαοὶθ5 (οῖμοσ [ἤδη οπιὶ 55: 0η5) σδυϑεα 

Ὀγ ἰρῆογδηςε οὗ ἴμε πηδδηΐηρ οὗ ἴῃς Ηδργεν ᾿νοτά, 

δηα γί ϑίηρ σεπεγαιν ἔγοπι [5 ΓΑΓΪΥ, ΟΥ Τάτγα υι56 ἰη 

[ῃς 56ηϑ8ε 1 Ὀδδᾶγβ ἰη ἴπε ἱπαϊνίάπα] ραβϑαρο, (δ). 
([. 6) ἰ“. 6, 23, (23,) 24, 25, 31 δὲς. 11]. 2, 517, 

21. ν.4. νί. 3, ὃς, 6. νὶϊ. 29ς. νι]. δ, 6, 7, 15, 16, 

17. ἰχΧ. 9, 513. Χ. 20. 

5. Ὀιβεγεηςεβ σοηϑίϑιηρ ΟἿΪἷν ἴῃ νοσα] δαίίοη 

πὰ ροϊπίηρ (πο ΐηρ ἢ οΥἦ " νοςΔ}1ς), (ε). 

ἱ. 12. [ἰ1. 13,17, 19, 23, 25, 27, 34. 1{Π|Σ, δ, 

Ι6 247, το δὲς, “22. ἰἷν. 4, 5,66, 11, 19, 21,31. ν. 6, 

14. νὶ. 6 δὲς, τς, 18, (20,) 23 δὲς, 27 δίς, 2ο. νὶϊ. 31, 

(532). νίϊ!. 6, 7, 13,16. ΙΧΟΙ, 4, 5, 7, 11, 19 ὀξ-. 

Χ. 3,14, 24 δίς. 

6. ιῆεγεηΐ ἀϊνίϑίοη οὗ ᾿νογά5, (ζ). 

ἰΐ. 20,33. ν. 6. νὶ. 25. νῖϊ!!. 18. ἰχ. “4. 

7. Ετγοῖβ ΏΙΟἢ πᾶν πᾶνε δγίδεη ἔγοπλ νογὰς 

ντιτς6η 1 ἃ ςοηϊγαςϊΘα ἰοΓΠΊ, ΟΥὙ ἡνγοηρὶν συρροβεα 
ἴο 6 ἃ Ἑςοηπίγαοτςίοῃ, (η). 

11. 2--3, (11,) 27 δὲς, 37. 1Π.6Ὰ,.7, 19. ἰν. 17. 

ν. (1,)24. νὶ. 7, 11,(12,)} 15. νἱῇ!. 7,14, 18. Χ. 17. 

8. Οπε τοοῖ πιίϑίδκεη ἔίογ δποῖποεσ οὗ Κίπαγοὰ 

ίογι, (θλ. 

ι. (36. {ἢ 6 “7, 9. ἷν. τό, τ9, "22. ν. 8. 
νὶ 1. νι. 10. 
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9. Α τοοῖ ἴδίδῃ ἴῇ ἃ νγοηρ 56ῆϑε, ννηϊο ἢ 15 
Ὀογης ἢονόνοῦ εἰβεινῆοσε Ὁγ παῖ τοοῖ, (ι). 

ΝΠ]. 16.ὕ 

Ιος Εττγοῦ οινίησ ἴο ἴῃς ἰηἤμδηος οὗ Ατγαπιδὶς 
Ιάἴοπι, (κ). 

111. 2, 5. νΊ!. 8. 

1. ἰηδοσυγαοίθϑ γί πρ' ἔγοπη παϊϊοηδὶ οἵ ἰοςδὶ 

ἰεεἰηνσ, ἀείογεηςε ἴο Ερσγριτίδη βυϑοερο  ὈΠ1|65, ἀθϑῖγα 

ἴο ἀνοϊά ἀἰϊδογεαϊξ οὐ πιὶϑοοποορίίοη, οὐ οἴδπογ βυςῇ 

ςοποίἀογαίοηβ, (λ). 

ἱ!. 16, 18, 29. [1]. 18. ν. 13. 

12. ἰπδοοιγαςῖεϑ δγίϑίησ ίγοπὶ ἴῆς ἀεϑίῖγε ἴο 
ἃνοίά Πᾶῦϑῃ ἰδαησιᾶρε 5 ἴο [εγεηηϊδῃ οὐ [εν 
σοπογα νυ, (μ). 

(. 17. νίϊ!. 2. ἴχ. 21, 25. 

13. Μιάγαϑῆϊς σἤδηροϑ, ποῖ Ὀείηρ δα ἀϊοηβ,(νλ 
11. 523. 1Π.|1, 19. ἵν. 30. νὶ. 16. 

14. δνατγιαϊοηϑβ δγίϑὶηρ ἔγοηι πλ150 6] ]Δπθοιυ5, οἴη 

ὈΠΚηονη, σδιι565, (ξ), 

α. ἰτοπὶ ἀδϑῖγε ἴογ ρδγδ 6] !5 πη, Παγπιοη! Ζίηρ, οὐ 
5ΠΊΟΟΙΠ 655. 

᾿. 7. ἴ 19,30. 11. 18. ἰν. 3, (8). ν. 4, (28. 
νὶ. 4,19,23. νΙ1]. 2. ΙΧ. 18. 

ὁὄ. ἴτοῃι δγγοῦβ ἴῃ ἴπε Μ.Τ. 
ἱ:. 30. (νι!. 518). 

ς. ἰτοπὶ εσγοῦϑ οἵ δϑγ. 

11. 18,33. (ν. 31) (χ. 21). 
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Ἅ«. ίτοπι [ἰτυγρΊοαὶ γεαϑοηϑ. 

(1. 16. ν. 15) 

ἐ. ἴτοπι ᾿πϑεγίίοη οὐ οὔηϊϑϑίοη οὗ ἴῃς περαίίνα. 
ἱϊ. 2ς, 31 δὲ. ἵν. 1. ν. 2, 3,10. 

Ἢ ἴτοχι πιοῖϊνος οἵ γενεγεηςβ. 

ν. 12. 

5. ἴτοπι ἰδοῖκ οὗ σταγηπιαίίς 4] Κηον]θαρε. 

νι. 28. 

ἀ. τοὶ ἴῆς ἱπἤμσεηος οὐ Ηδῦτγεν [ἰηρπϑζς 

ιἰ5ᾶσα. 

11, 2. 

ἡ. τοῦ οἴδογ οδιι565. 

ἱ, 16 δέὲσ. 11. (11,}13 δὲς, 17, 21, 22, 23 δὲΓ, 24, 

25, 26, 28,31. {Π.1,.3, 5, 6,7, 12,13,14, 16, 20, 

21, 22,23. ἵν. 1 φμῖρμομῖθς, 4, 5, 7 δὲς, 8, 10 δὲς, 11, 

13 δὲς, 14, 15, 20 227, 21, 23, 24, 26, 29, 30, 31 δίς. 

ν. ((,,) 13, (28,) 531. νΐ. 4,6, 8, 9, 11 δὲς, 13,15. 2ΕῪ, 
21, "22 δὲς, 23, 290λ. νῖϊ. 4,1|ι, 16, 20 δὲς, 21, 23, 24, 

25,31, (532,) 32. νὶϊ!. 2, 3,4, 5, 6, 8,9, 16. Ιἰχ. 2 

ὀὲς, 3, 4, 7 δὲἧδ, 9. 11,15, 19, 21, 23. ΧΟ, 2, 15,17, 

518 δὲς, (19,) 20 δὲς, 23, 24. 

Ι1 πεεά ϑοδύοεῖν Ὀ6 βδαἱά τἢδΐ βοπὶς οὗ (ἢδϑς 

ναγδίίοη5 ἂὔὲ ἀουί]655 ποϊπίηρσ πιοῖε ἴπδη οοτ- 

τυρίοηβ οὗ πὸ οτἰρίηδὶ ἴοχὶ οὐ ἴθ υχχ. ϑυςῇ 

οᾶ565 ψὲ ἤπάὰ ασ. ἴῃ [᾿. 6 (πορνεῦσαι), ν. 31 

(ἐπεκρότησαν), νὶ. 4 (ἐκλείπουσιν), νὶ. τῷ (τῶν 

λόγων μου), ἀπα ἴο ἴπ656 ννε πηρῆϊ δάα ἰχ. 21 [22] 
(ἔσονται). Νενεγίῃε]εθ5 οὐγίδίη, οσ ἄνθη ἢίρὮΪΥ 
ῬτοΌΔΌΪε, ς4565 οὗ οοτγυρίίοη ροἷαν Ὀιϊζ ἃ 5π|4}} ραᾶτί 
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ἴῃ ἴπ656 σπαρίογε β.Ό [1 (ο]]ονν5 παῖ, 50 ἰοπρ' 85 ἴῃς 
86η56 οἤετγεά υ8 ΌΥ (6 ΧΧ. ἴῃ δὴν ρᾶϑβᾶρα ἰ5 ἃ 

Το ϑοΠΔ 0] 6 ομδ, 15 σοπιραγαῖϊνε ἰγεεάοπηΊ ἔγοπὴ 

οδυΐομς σοττυρτοη 5 5᾽ΓεπρτΠἝη5 ἰἴ5 οἷαί πὶ ὑροη Οὐ 
δοςερίδησε οὗ ἰἴ5 τεδαϊΐηρ. 

νε πιὰὺ ποῖες ψ ἢ τεραγὰ ἴο ἃ οοηῆαϊίοη ἴῃ 
Ραγιςουαγ, {παῖ [ἴ 15 σοπηροβαα (4) οὗ ἴννο γεαάέηρς, 
ἴῃ νὨϊΟΝ οᾶ56 ἰἴϊ ΠΊΔΥ ΟΥ ΠΊΔΥ ποῖ ρῥγεβεηΐῖ υ8 ἢ 

{ῃῸ ΧΧ᾽5 οτίριηδὶ ἰεχῖ, οἵ (δ) οὗ ἵνο γεμαΐδγέρρε, ἴῃ 

ΜΏΙΟΝ οα56 νναὲ ᾶῖε σογίδίηϊν ἀθαϊηρ ἢ ἃ σογγαρὶ 
τοδαϊηρ οὗ πε Οατεοκ. ' 

Α εν ννογάς 5ῃποιϊά Ὀὲ ϑαἰά 45 ἴο ἱπαϊςδίίοηβ οὗ 

{1 ρΊῚ 1 ν ἴῃ τηὸ Μ5. οὐ Μ85. υδεὰ δγῪ ἴδπε ἰγδῃϑ- 
Ἰαῖοτβ. ἴὐποετγίδίπείοβ ἴῃ ἴῃς ταχέ δγϑίησ ἔγοπι (ἢ 15 
οαιι56 πδεἀ ποῖ βυγργῖδε τ5. ΏΠε Ὀοίῃ πὰ ΡυΌ]ς 

τοδαϊηρ οὗ ἴῃς Τογδῆ, δηὰ πε σαγείαϊ ργοϑογνδίίοη 

οἵ 1[5 το  ἱβ ἴπ ἴῃς σγηάροριο, ννου]ὰ τεπὰ ἴο βδουγε. 

(Παΐ ρογίίοη οὐ τῆς ϑογίρζιγες. δραίηβε οοτγυρίίοη 
οὐ οἴπογ ἱπ)υγν, ννεὲ ἤανε γϑάϑοη ἴο {ΠῚ Κ (566 Ρ. 9) 

παι συςἢ ρτοΐεςῖζινε ἰηἤπτεηςες ννεγε ποῖ δ νοῦ ἰη 

ἴπεὶ ςα956 οὗ {πε οἵἴπενγ Βοοῖκϑ {ΠΠ] ἃ σοπϑίογδῦϊγΥ 

ἰαῖεγ ρεγοά. ῆεη νὲ ἴακε ἱπῖο δοοουπίὶ (πα 

]οννίϑῃ νον οὗ {πε5εὲ Βοοῖκϑ, 845 ἱπβρίγεά ἱπάεεα, 
Ὀυϊ ἱπίοσγίογ ἴο ἴῆε [[,4νν, ἀπά ἴο 6 οἶαϑϑθαὰ νἢ 

οτδὶ ἰγδαϊτίοη ὑπάογ ἴπ6 σοπηπιοη ([ἰἰὰ Καδθαΐαᾳ, 

ν ἤοπ ΜῈ σοηϑίαογ ἴπς ργοῦθδῦϊς ῥδιςν οἵ σορίες 

ἰη Εργρίῖ, ἀπά (υγῖμογ, μοιν εαϑὶν {πὸ ἰεζίετς οα ἃ 

ἤυραε το} οὗἩ ᾿εαῖμπεγ νι ᾿ηΚ οἵ ἃ Κίπα ἴο Ὀε εδϑιν 

᾿ Μοτε γδιεῖγ 51}}} ἀο ννὲ βηὰ Ἴᾶξεϑ, ἐσ. χ. 9. πεῖς Ὀοιὴ ἰοχὶβ 

βδῆεν ἐὐκαν 53ῖστι5 οἵ σοτγυριϊοη. 
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5 Πα ΟΥ̓́, οου!ὰ θὲ τεπάεγεά οὔβουγε οὐ {ΠΠΘρΊ] 6", 

Ψ 6 5Π4}} πανε {π|1|6 αἰ βῆσι!ν π᾿ θα]! ανίηρ τπδῖ ἴῃς 
ΧΧ. ἰγδηϑβίδίογβ ἢδα ἴο ἕδος ορϑίδοϊεβ αγίϑίηρ ἔγοπι 
5 ΟὮ οδιι565 845 ἴῃεϑ6. 

ΟΡ νίοιϑὶν ἴἴ ἰ5. ἱπ)ροϑϑίθῖε ἴο ἀο ποῖα ἵδη ἰη- 
ἀϊεαῖε ς4565 ννῆογε ἴπεγε 566 πη5 στουπὰ ἴογ Ρεϊονίησ 
[Παἴ νατγδίίοης Ὀεΐϊννεεη (δὲ Ηδῦγον ἀπ Οσεοοῖκ 
ἴοχῖβ δὰ ίογ {πεῖσ ογρίη Μ8. 1] ρὶ δι ΠΠγ. Αραᾶτχῖ 

[Πδ6η ἰγοπὶ ἴῃς πλδηγ ἰπϑίδηςεϑ  Πεῦα ννα πηδῪ νν 6 ]] 
ΒΌΡΡΟΞΒΕ ἃ 5Π|4]}] ροτγίίοη οὗ οης νοτγά---ἰἴ τῇαν ὃ6 ἃ 

5] Πρ]ς ἰεἴζετ---ἰο ἤανε Ὀεδη πα ϑζίηςϊ ογ ΟὈ] ογαίοά, 
ΜΕ ἤπά πον δηὰ ἴπεπ ἃ ρτοὺρ οἵ ἰοοβα οἵ ἔδυ ν 
τοηἀογίηρσθ, ὨΏΙΟἢ συρρεβῖ [15 85 ἃ νεῖν ροϑϑίδὶς 

βοῦτγος οὗ οἴγοσ. ϑυςῇ στοιρϑβ ᾶγε ἴο ὃς ἰουπά αν. 
ἴῃ 1]. 21--23, 1. 3,4, Χ. 25, δηά 566 ἐϑρεςίδὶν χ. 17-- 

22. 

Το 5ι::π ᾧὕρ Ὀγιοῆν 6 πιο ἱπιρογίαπὶ οοη- 
ὁἰυϑίοηϑ ἴο ν ϊοἢ ψνῈ 5εοπὶ ἴο Ὀε ἰεὰ Όγ ἴῃς ἂδονε- 

τηθητοηδα ςοηδίἀεγδίίοηϑβ, ἃ5 Ἄεχραπάςα δηὰ {115- 

{γαῖϊϑα ἴῃ ἴἢς ογς4] ποῖος ψ ϊςοἢ ίοϊϊον : 

Ι. ζπμε Μ5. οἵ Μ85. ἵροὴ νῆηϊοῆ τῆς (γδηϑδΐογς 
νογκΚαα ϑῃενοϑα ἃ ἰαίτὶν δοουγαῖς τεχί, [πουρὴ ἤογα 

δηα ἴπεῖςο ἴῃ βοπιεναΐῖ Ὀδα ρῥγοβογναίίοῃ. 

2. Τῆς τεπάσπον ἴο αἰβπεηπεββ, σπαγαςζογίϑτς 
οἵ ἰαῖογ Τυάαίδπι, θερϑη, ργοῦθαῦΥ βοοη δἴζεσγ ἴῃς 
ΡΓΟρΡἤοοῖο5 ννεγὰ ςοοἰϊδοϊοά, ἴο ἐχραπὰ Ὁγ τηϑδῃ5 οἵ 

βἰ'σῃῖ δα αι τίοης ἴπῈ οτίσί πὶ Ησῦτεν ἰαχί. 

1 ὅὃςε ΝΥ. Βοδεγίδοη ϑυνῖῆ, Ο. 7. ἐμ ἐάε ειυίτὴ Ολπγεά (τπὰ 
εἀ.), ΡΡ. 71, τό: νἱϊδ ποῖες οοηϊδὶπίηρ τγείεγεποςς το δυϊμοσί(ϊος 
ίον ἴῃς δῦονς ἰδιεπιςηῖϑ. 
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3. Τηῖ5 ἴοπάδπου ννᾶ5 {{κεὶγ βρεςοῖδ! ν ἴο δῆδος 
[Π6 νυν τπρα οὗ [εγεπλδῇ, 45 ἃ ριόρῆῃεϊ νῆοβο 
ΤΩ ΘΙΊΟΥΥ ννᾶ5 οἵ τηδγκεα ἰηἴεγεβὶ ἴο ἴῃς ροβί- εχ ϊς 
]ενβ. Δνιΐπμεθς ἴπὸ νν6}]-Κῆοννη ἰγδαϊτίοπς νος ἢ 
στενν ὑἃρ ἀγουπαᾶ [15 ΠδΠΊΘ. 

4. Τῇ τεπάδηον, ᾿πουρῇ ἀἸ5ΈΠΠΟΕἾν ἰγάσθαῦ]ὲ 

ἴηὴ ἴῃς Ηδφῦτγον ἴοχῖ ὕροη ννῆϊοῆ τ ΠΤΧΧ. νογκοα, 

ορεγαϊθά το ποῖ 5] σον δπιοὴσ Εργρίίδη 

]εν5 τἤδη ν τῇ τπΠεῖγ Ὀγοϊῆγεη οἰδενῇεγε, οννηρ ἴο 
αἸἤεγεηςοες (4) οὗ ἰδηρσιαρε, (ὁ) οὗ βυγγουπάϊηρϑ δηὰ 
τηο665 οἵ [1{6. 

5. Τῆς οδαγδοῖοσγ οἱ ἴῃς ἰγαηϑοίδζογθ᾽ νου ννᾶς 

οη ἴδε ψῇοΪς ροοά, ταηρίηρ᾽ ἔγοπὶ ίδὶγ δοουγαον ἴο 
ΠΠ γα] 655 ἄνθη ἴο ἃ ἔδιϊϊ, ννἤογονοῦ Ὧ0 σγϑᾶϑοῃ 

ἰηϊογνοηθα ἱπαιοίηρ οΥἿ Τσοπιρεὶ της ἴπὲπὶ ἴο Ὀ6 

ἰηδοουγαῖθ. Ατηοηρ βδυςῇ γεᾶάϑοηβ ννεὲ ζΊΔΥ ἴγασε 6 
[ο]οννίην. 

(α) δϑυδ)εςῖζινε τεδβϑοῃϑ: 
(1) Α ἐδθῖγε ἔοσγ ςπλοοΐῃπηςσϑϑ, 6.σ. ἃ ἀδνιίδίίοη 

᾿πάυςεα ὈΚν οσοποϊἀογδίοηβ οἵ δουπά. 

(1) Α ἀεδῖγε ἴο ἱπίεγργεῖ Όγν δἰϊογδίοη οΥ 

δααϊίοη (Μίάγαϑῃϊς ομδηρθ5). 
(1) Ναιϊίοῃμδὶ ογ ἰοςδὶ (εο]ηρ. 

(1) Α ἀεδδῖγε ἴο δνοϊὰ ἢιαγϑὴ ἈΠΡΌΔΡΕΙ ἴο- 

νναγάβ. [ογοιγδῃ οΥ̓Ϊεννα σΈΠοΟΓΑΙΪ νυν. 

(δ) ΟὈ͵Ϊεςῖϊνε τεδβοῃϑ: 
(1) ΠΙΈΡ ν οἵ ἴῃς Ηδσδρτεν τοχί. 

(1) Ιρηοζδηςς οἵ ἴπε πιεαπίηρ οἵ ἴῃς Ηεῦὗτενν 

νογὰ οἵ δχργεϑϑίοῃ. 
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(1) Μιϑβοοποερίίοη οὐ ἴῃ ινοσὰ, ονηρ ἴο 

τῆς 5εη8εὲ Ψῃϊο ἢ ἰἃ παά οοπῖα ἴο Ὀδᾶγ ἰῇ τῇς 
Αταπιαῖς. Τἢὶβ ποννενεῦ ννὰ5 Ὀυϊ νοῦν 5! σῆς ἰη [5 

εἤεοϊβ, ἃ5 ννε γηὶσῃϊ ἐχρεοῖ. 
(1ν) 511Ρ5 οὗ ἐγε οἵ δϑᾶζ. 

6. Τδον παῖυγα!ν ννεσγε ἰδα ἰπίο ϑοπῆε δυγού5 ἰπ 

σοηϑοαύσηος οὗ ποῖ αἰννᾶνβ οποοβίησ ν 56} ἀπιοηρ 

ἵννο οΥὗ πιοῦα ροϑβϑί]α αἰϊεγηδίνε, 6... 
(0) Νντοηρ νοςα] ϑαϊίοη οὐ ννγοηρ αἰν᾽ϑίοη οὗ 

ψογάϑ. 

(1) Εττγοῦβ αγίϑίησ ἰγοπὶ Ἴοηίγδοςοηβ, Οὐ 

ϑυρροβθα σοηίγδοκ 5. 

(1) Τῇῇε πικιϑδιακίηρ οἱ οηε τοοῖ ίογ δῃοΐπεγ 

οἵ κΚίπαγεά ίογηι. 
Ιὴ ἴ[Π6 ποῖο5 νῇηϊοῦ ἰοϊΐον, 1 ἢανε τα (ῃς 

γεδαάϊηρβ οὗ υπηςΐα] Μ59. (ΒΑ Ὁ) ἔγσοπιὶ Ὧγ ϑινείθ᾽ 
εὐϊίοη οὗ ἴπε ΧΧ.᾿, πιακίηρ υδὲ οἱ ἢ᾽5 ἰεϊζετησ 
αἶφο, οἡ ἴπε ἔονν οοοδϑοίοης θη ἰἴ 5 ϑεεπχοὰ 

ῃεεάξι! ἴο ποῖς αἱϊεγαϊίΐοηβ Ὁν ἰδΐεγ ἢαηάβ. Εογ 
[πε ονϊάδηςε οὗ ουγϑῖνε Μϑ95., οὗ ἴῃς οἴποσγ ατγεοκ 

νεῖϑίοηβ (Ααυΐα, ϑυπιπηδοῆι5, Τμεοάοίίοπ) 85 ννεὶ] 
8ἃ5 οἱ ἴῃς ϑυο- ἔεχαρίαγις (5}ῃ2|..) νεγϑίου Ἶ 1 ἤᾶνε 

τηδάς υ6 οἵ ΕἸἰε! ̓ς “7εχαῤρία. 

1 (αδαιπάρε, 1887---189ρ4. [Ιπ ος οἵ ἵνο ρϑβϑᾶσεβ, ν ῃοῖε 
ἴπεγε βεειηεὰ ἃ ροβϑϑ Ὁ Υ οἱ ἀουδὶ, 1 πᾶνε νεγβεὰ Β ίτοπι ἴδε 
δυίοῖγρε. 

5 Ἐχοερῖ ἰῃ ἃ ἔδν' οδϑεβ ννῆοσς ἰΐ ἢδς βεοιοὰ ἱπιρογίδηϊ ἴο νεΠν 
δίτεξῃ. 

πὴ ὧν 



ΓΕΙΤΙΓΑΙ, ΝΟΤΕΘ. 

1.1. αἍ4. “Π. τὸ ῥῆμα τοῦ θεοῦ ὃ ἐγένετο 

ἐπί. Τῇε Ραΐαπος ἰ8 ργοῦδοὶν 7υ5ῖ ἱἰπ ίανουγ οὗ {Πς 

ΜΟΤ., 5 Ὀείηρ ἃ βοηιονπαῖ υπυβυάὶ] ἰογπὶ, ουπά 

Βονανοῦ ἰπ ἴπε ορεηίηρ οἵ Απῖοβ δπὰ Κομείεῃ. 

Ο΄ ρίνεβ 8 ἃ νοῖῪ {τεαιυεηῖ ἰηϊγοαποΐογγ ἴοτγπι, 

νἱἢ τὴι5 ἀἰδγεηος ἐπδὲ να σῃου]α πᾶνε Ἴχρθοϊθα 

Κυρίου (Δ) ἰπϑίεδα οἵ θεοῦ. ΤὴἼε θεοῦ οἵ νυ. 2 

(566 ποῖε {Ππεγο) πᾶν δοσοιηῖ ἰου ἴΠ|5 νατγίδτίοη. 

α ὁ. δε. ὃς κατῴκει. Αη ἰἱπίεγρτγείδίινε 

(ΜΙ γαϑηίο) ἱπβεγίίοα, ΌῪ Ὧο πιέδηβ ἱπιρί γίηρ ἃ 

νατίαπὶ ἔγοπη ἴῃς ΜΟΙ. 

2. 0. Σ᾽, τοῦ θεοῦ (Δ θεοῦ). Τὶ 15 ἀπ] ΠΚεὶγν 

παῖ Ο΄' νουϊά, νίϊουϊ δὴν ἀρρδγεηΐ γθάβοῃ, νίοἷδῖε 

τοῖς τυ]θ, σαγοία ἢν ἴο ἀϊδεϊηριυ ίϑῃ ἴμε ννογά5. ἴογ 

Ι,οτὰ δηὰ αοά. Τῆς Ηεοῦ. πᾶν εδϑιν μᾶνο αἰϊεγοὰ 

δῇ οτἱρίπαὶ οτος, 80 85 ἴο οογγεϑροηα ψιἢ ἴῃς 

ορεπίηρ 'νογάβ οὗ συ. 4: Ὁ, 22, 36, ἀπά οἴποτϑβ (πὰ 

50 5ῃΠ.) ᾶνε Κυρίου. 

Δ ον ἴῃε πιεδηίηρ οἵ (᾿ς Ἰείϊετς ἴπὰςΣ μτεῆχεὰ ἴὸ τποσὶ οἵ ἴδε 

ποῖος 566 ΡΡ. 13 Η., 18 Η. 
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ΎΥ. ἤδὲ:. ᾿Αμώς. ϑοίη 2Κ.[4 ΚΙ] χχι. 18 ἢ. 

(Ὀυς τἢοτε Α [πᾶ5 ᾿Αμμών), 2 (ἢγ. χχχίϊ. 20 ἢ, 
γουρῈ ἴμε σοηπιδίοη οἡ πε ραγὶ οἵ Ο' Ὀεΐψεεῃ ἢ 

δηα ἢ. Ηδετχα Οοιηρὶ. (απὰ 5. 584.) μὰς ᾿Αμών. ἴἊ 
566 Π|5 ἱπΊργοραῦϊς παῖ Ο΄᾽5 Ηδεῦτον ἴοχὶ ννὰϑβ 

ὙΥΤΟΠΡῚΥ 5Ρε]ῖ ἴῃ 411] ἴΠ656 ρἷδοββ. 

3. ον. ὦ. ὩΓΓΠΏ. ἕως. ΤΠε οπιίβϑίοη οἵ ὯΪ 

Ῥτορα Ϊν ἄοβο ἔγοπὶ ἴῃς τοοοϊϊδοζίίοη οὗ ϑυςῆ ἃ 

Ρᾶβϑϑᾶρε 8ἃ5 ΧΧΧΙΧ. [Χχὶν].] 2, οὐ 11. 66Η4ψ5:. γε οδη- 
ηοῖ ὃς 5ιΓα Ψ Ποῖδογ [ἴ ννὰ5 ἀοης ὃγ Ο΄. οὐ δὰ δη 
οι] εσ οτγὶρίη. 

4. Ὑγ δῃὰ ο». α. "δι ὃς. πρὸς αὐτόν. Ο΄ ̓ 5 

τεδάϊηρ ἰ5 ἴῃς Ὀοϊίογ οὗ ἴῃε ἵνο, παῖ οὗ Μ.Τ. Ῥεΐηρ 
δαορίεδ ίος 5πιοοίΐπηςθββ, δηα ἰοϊϊοννθα ὃν ΑΘ, 
11. 23, 41, ἀπὰ οἴδετβ (πρός με, δα ἀΐηρ λέγων), 

δη 50 5ΗῃΗ. (οπρὶ. ΑἸά. 
ς. ΟΖ. ὉΠ. Ο’ σνυαεαΐ, Ὀυϊ ΒΞ ΝΑΟ το- 

ραΐγ ἴδε οἰεαγὶν δοοϊἀδηΐαὶ οπιἰϑϑίοη οὗ ἐκ μήτρας. 

6. (δ.) ΗΝ, ὁ ὦν. 50 4150 ἴῃ χίν. 13, ΧΧΧΙΪ. 

[Χχχῖχ. 17, ΜῈ ἵν. τὸ μᾶβ βἰτηρὶν Ὦ. [Ιπ ἔχ. 
11. 14 (δὲδ) ὁ ὧν ἰταῃ5]δῖες ὭΆΟΣ Βυϊ ρεγῆᾶρϑβ 

τῆς οτγίρί πὶ τεδάϊηρ ἴῃ [εγεπιίδῃ νψνὰ5 ἴῃ 4}} ἴουγ 
ΡΙδοοβ ὡ, ἤεηος οᾶπηα ὧν (ςοτρ. ἀκούων ἴογ ἀκούω 
'ῃ ἵν. 22, ἃᾷῃὰ τῶν λόγων ίογ τῷ λόγῳ ἰἴπ νί. 19), πὰ 
ἴδῃ ὁ ὦν. ἴπ ίανουγ οἵὗἁ {Π|5 νίενν 5 ἴῃηε ίδοϊ [παῖ 

δὲ ((Πουρῇ ἴῃ [υἀ. νὶ. 22 ἰξ ἰ5. ἾΑ ἀ) [5 τεπάεγεὰα ὦ ἴῃ 

2 Καὶ [4 Κι π|.. το, νί. 5,15. (1π 115 ἰασῖ Α οπιίῖβ) ; 

50 ΕΗΡῚ ἰ5 ὦ ὦ ἴῃ ΕζΖεϊ.. ΧΧΧχ. 2. 

Ἢ 
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ΜΠ ΠΝ δέσποτα Κύριε. 866 οη ἴΐ. 22. 
οὐὐς Ὑ 

7. ξα. ὃν. πρός. Τῆς γεαυεηῖ επιρίογ- 

τηοηΐ οὗ Ν 2} 1.1 -- ὃν νου ϊά 6 ποῖα υὑϑυ8] ἰς ἃ 

ίδαζυγεα νοῦ τς ΜΟΤ. οἵὗὨ Τγεπλαὶ σἤαγος ψ ἢ τῆς 

Βοοΐκϑβ οἱ ϑαίγιθὶ. ΕὔοΥ ἰηδίδηςθϑβ ἰη τῆς ἰδίζογ 56ὲ 

Ὀγ Ὀτίνεοσ, δοίες οὐ “ἦς ἰεόγειν Ζεχὶ ο77 ἐἀε βοοῖξς-ς οὕ 

.5.47»., Ρ. 77, ἃ5 ΨῈ11] 85 ἔογ ἴπε πηυςὴ 1655 γεαυεηΐ 

ο8565 οὗ [ἴῃς οσοηνοῦθα ιι56, νοἢ τπ6 Ηδρῦτον τοχί 

Ποῦα {Πυϑῖγαῖθβ. Ετοπὶ [ἢ15 Ἰοοβθῆεββ οὗ ργδςοίίος 
ἃ [τδηϑίαἴΐοσ ννου]ά [66] [ἢ6 πιογε ἔγεε ἴο ρίνε [ἢς 
δ] οοῦΠοΓ ταπάογίησ. Ννο. ποννενοῦ (ρ. 198) πηαΐκος5 

1 ἃ οα8ὲ “ἰτῆδϊ πιᾶὰν Ὀ6 Ἴχρἰαϊηεα ὃν ἀϊοϊαϊζίοη οἵ 
ογδϊὶ ἰγδηβπη ϑϑίοῃ." 

8. ΠῚ" ὈΝΣ, λέγει Κύριος. ΤῊΪΚ ἰ5 {πε ἠογπιαὶ 

τεηαεογίηρ (εἶπεν ἴῃ ἱ. 19, Ὀυς ΑΘ λέγει). [ἰ πιᾶγν 
Ὀε ποίεἀ [παῖ ἴῃ 5οπιεῖῃίηρ [655 [ἤδη οπε αιδτγίογ 
οἵ τῆς τοῖα! ηυπηρεῦ οἱ οσουΐγεηοας φησὶν ἰ5 ἴῃς 

νεγῦ υξεαὰ (16 ΟἸΪΥ οΑ565 ἴῃ οἢϑδ. 1---χ. Ὀεϊηρ {1. 3, 

δηά τη Ο ἰχ. 2 [3], 5 [6]. Ηδξηςε Νο. ἴῃ ἴῇοβε οςᾶϑες 
ςοηϑβία τα Ο΄ ἴο ανε ἰουπά ἽΝ ἴῃ τπεῖγ ἴεχί. Τῆϊς 
566Π1Ί5 Αὐὑ16 ὑπ ΠΘΟΟ 55. 

9. αὖ. ὑπ Ο΄ δας πρός με. 

[ο. ον. Ωῖ. Ὁ) ΣΝΠΘΝ, καὶ ἀπολλύειν. 

ῬγοῦδὈΪν ἴδε Ὀτγίείεσγ ἴεχί 15 ἴο Ὀς ρῥγείεγγεα Ὀοίῇῃ 
ἤστα δηὰ (5111 πλοῦς οἷεαυν) ἴῃ ἴῃς οἰπηΐαγ 

Ρᾶϑϑαραο χνῆ!. 7, ΧΧΧΙ. [ΧΧχνη].] 28. Τῆς παίυτγαὶ 
δῃηΚίηρ νῃϊοἢῃ πον νουϊὰ πᾶνε ἔγοαὶ οδ  ἰηρ’ 
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[ῆς δἰίζεπίίοη οἵ ἰογείρῃροεβθ ἴο 1ποῖὶγ οὐη ηδίοηδὶ 

50 Πογίηρα δ ἴπε ἢαπαὰ οὔ ἀοά, νῃῖε 1 πᾶν 
δοοουηῖ ογ {πε οπηϑϑίοη οὗ ἃ ψνῇοϊε ραϑϑαρὲ ϑιιςῇ 
ἃ5 Χχίχ. [χχχνὶ.)} 16-20, νουϊὰ Παγάϊν ἰογηιὶ ἃ 
ϑυβῆηοίεης τοᾶβοη ἰοῦ ἰεανίηρ οιἱἍ οπς οηΐν οὗ ἃ 
56 7165 οὗ νεγῦς5, δὰ ἴπεν ἰουηὰ ἰἰ ἰη τοῖς ΗθΘΌ. 

ῖοχῖ. 44. Τῆεοά. φυρροῖῖ Μ.ΙΤ. 5Η. πιᾶαῖκεβ θοῇ 
νογὺ5 ἴο ὈῈ δάαϊίοης ἔγοτη ἴῃς ΗΘ. τοχῖ; 50 91 [6γ. 

ον. ἅ. ΝΣ, ἐπὶ ἔθνη. 
ον. ἅ. ΓΊΣΣΌΙΤ ΟΡ), καὶ (Α0" υἱά. καὶ ἐπὶ 

βασιλεῖς) βασιλείας. 

1. οῆπ, αβ. ΓΘ. (Β υαεαῦ) Αρ Ἱερεμία. 

ΟΊ. ὦ. ΣΝ ΝΣ (ἀπά 50 ἴῃ ψ. 13). Ο΄ ναεαΐ. 

ΡτοΌΔΌΪν Ὀοζῃ τἢϊ5 δηὰ τῆς ργεςεαϊηρ ἀγὲ Μιαάγαϑῃιϊς 

ἰηϑοσίοηβ ἰῃ ἴπε ΗΘ. (πιαγκεα ψὮ δὴ δϑίογιϑς ἴῃ 

88 δηὰ 9Η. πεῖεὲ δπά συ. 13) [ἴῃ ἴδε βοχηονδαῖ 
5: Π}}Γ ρᾶϑϑᾶρε Χχὶν. 3, ἃ5 ο. (Ρ. 283, ποῖε5. ὦ 
δηὰ 2) βοηηενδί οὔϑουγοὶν ροϊηΐβ ουἵ, ([ῃς ννογὰς 

Ἢ δὲ ἀτὰ δῦβεηΐϊ γογ ἴῃς ΗΘ. 85 ννε]!. 

12. ε. “21. τοὺς λόγους μου, τεδαϊηρ "ἽΔ. 

13. ὁ. α. Γδ Ἢ »Σ, 56:6 οἡ τ΄. 11. 

Ι14-. αὦα. ΠΕΧΌ. ἡ πὴ προσώπου βορρᾶ. 

γι ΠΊΒΠ,, ἐκκαυθήσεται (Δη. ϑγππι. ἀνοιχθή- 

σεται). Ο’ ἀεϑΞίγοα ἴο ςοπησοῖ ἴπε ΗςΌ. ννογά εἴνπιο- 
Ἰορίοδ!ν ν ἢ τς ργεςεάϊησ ΓΒ (ρεγῆδρϑ γοδὰ Ὀγ' 

τΠεπὶ ΠῚ) ΝΙρῆ. ρίορ. ἔγοπι 8), ὑποκαιόμενον 
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(Δ)ᾳ. ϑυπιπ.. φυσηθέντα οὐ ἐμφυσηθέντα), ροϊπιεὰ 
Όν Μδ85. 85 ρ855. ρῖορ. Καὶ οἵ 8). ΠῚ αἰ πουρῇ 
ΡΙΌΡΟΥΪν 290 ὀδγεαίδε, το ὀέοτυ, ἰ5 υϑδεὰ ἰῃ ΗἸΡΉ. οἵ 
ΚΙΠαΠ Ωρ ἴῃ ἃ [ἰἴογὰ] (Ε Ζεϊκ. χχὶῖ. 36) ογ πηεϊδρβοτσί- 
ο4] (Ργον. χχίχ. 8) βεῆϑθδε. Ηξεηςε ἴδεν πᾶν ἤἢᾶνε 
οἤοβοηῃ ἴο τοδὰ ΠΕ, δαπὰ τῇδ οἰϊπεσ σἽδηςο θα 

ΟΠ ΗΠ οὐ εἶξε γεδὰα [ἢς νοζὰ ἃ5 ἃ Ροαὶ οἵ ΠῚ. 

15. φομ. ς. ΓΊΠΒΟΣ, Ο᾽ συαεα. Α4. ϑυγγηπι. 

συγγενείας (4 ςοτίδίη σοττγεςτίοη οὗ εὐγενείας, ννἈϊςἢ 
5Η. ρῖνεβ 85 [πεῖγ γεδάϊηρ). Τῆς ΗδΌ. 5εεπη5 ἴο 
πᾶνε Ὀεοη κυρρεοκίεα Όν Χχν. 9. 

α α. ΓΊΣΌΘΌ. τὰς βασιλείας...τῆς γῆς. Τῆς 

δάαϊτοη, ἘΠῚ ΔΡΡΔΑΓΘΏΓΥ ίγοπὶ χν. 4, Χχίν. 9 οἴς,, 

ΤΥ Μ6}} ἤᾶνε Ὀδδη ἴῃ ἴῃς ἢγϑί ᾿ηϑΐδηςς ἃ πηδγρίηδὶ) 
61.595. Ασοοτγαϊηρὶν [15 ροϑιζϊίοη 15 υποεγῖαίη, Ο΄ 

ρυϊηρσ [ἃ αἰΐεγ βορρᾶΕ Τῃεῖε ψνου]Ἱὰ ἄρρθᾶγ ἴο 
ᾶνα Ὀεθη δὴ δϑγὶν Ἵοοπίυβίοη ἱπ ἴῃς Ηςῦ. ἰεχῖ 

δεύννεθη ΠΊΞΟΘΘ ἀπά "39, οὔ ννμίοἢ 88 ἀπὰ 5Η. 
τεϊαίπ ἔγασαβι 

Ι6. ἕξ . ὈΓῚΝ ὍΕΦΘ ἘΞ... καὶ λαλήσω 

πρὸς αὐτοὺς μετὰ κρίσεως. Α τες ἰγαπϑίαϊίοη, 

ξι. ὙΌΡ᾽.. καὶ ἔθυσαν. ἴπ Ηο»σ. ἱν. 13; 2 (ἢν. 

ΧΧν. 14 δἰοης εἰβενῆογε 15 ἽὮΡ τεπάεγοα (νουΐ 

νατίδητ) Ὁγ θύειν. Θυμιᾶν (θυμιαζειν) τλοκῖ]ν τερτε- 
β6ηἴς 1195 τοοῖ Ὀοΐ᾿ ἴῃ [εἐγ. δπὰ οἰϑενῆοσε. 8566 

Ηδίος δηὰ Βαεάραϊῃ, ὠσμεογίίαηο το 1 Χ Χ΄. εἰε. 

Οχίοτστά, 1892, 5. ν. θυμ. 
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17). (οὔη. ἃ.) ΚΑΛᾺ Β ναεαί. Τῆς νοζχὰ ἰς 

ποῖ ΠΚαὶν ἴο ανε Ὀθθη οπχϊτῖεα, 1 σεπυΐηπα. [ΙΕ ἰς 
βιρρογίεα ποψενεῦ ὃν ΑΟ πὰ 5Η. 

μ. ὈΤΒΡ ἭΡΗΣ ἽἼΕ. μηδὲ πτοηθῆς ἐναντίον 

αὐτῶν. 5Η. ἴοΙ]ονν5 ἐπε ΗΘ}. ἰπ [5 τεχῖ, Ο' ἴῃ ἰξϊς 
τἡδιρίη. ΜΟΥ. [5 ρ᾽δίηϊν τίρῃξ. [115 δρρδγεηῖν 

Πδῦϑῃ ἰδησιάσε ἀοι [1655 ἰδ ἴο (π6 ϑσυρϑιτυκίοη, 

δηα νουἹὰ Τσοτγίδίηἶν ποῖ ἤανε δε ἱπιγσοάυςεά Όν 
8 ἰπηρτονεγ᾽ οὗ ἴῃς ἴοχί. [ἴ δυγνῖνεβ ἰῃ ἃ ατεοκ 
ἰογπ οἷν ἴῃ Μ5. 88, δπᾶ ἴμαϊ σογγυρί, μήποτε ὌΝ 
πτοήσει (ςοττ. πτοήσω) σε. 51 [εγ. ἢονανεγ [οϑιος 

ἴο ἰἴ 45 ἴδε γεδαϊηρ οἵ Ο' (“πὲ ἰογῖε {ἰπλοσὰ ἴα 

ἰδεΐδτηῃ .,), ἢ }]6 σίνίηρσ ΔΡΡΑΓΘΠΓΙΥ 85 ἃ ργείεσγαθϊ!ς 

δἰτογηδίινε “δος δηἰπὶ {πλεῖ ἴα ἰδοϊδηὶ νιυϊζαηιὶ 
δογυπ." (οπιρὶ. 45 μηδὲ πτοηθῆναί σε ποιήσω, 

ποῖ οἡ ἴδε δυϊδμοσγιγ οὗ δὴν στγεεκ Μ58., θυΐϊ ΞἰπρῚῪ 
Όγ ΨΑΥ οὗ δῃ αἴϊεμηρῖ δὶ γτεηάεγηρ Ο᾽ 85 σίνεη 
δῦονε ἰῃ δῖ εγ5 1, ,δίίη. 80 εἰβενῃεσγε; ἐσ. ἰῃ 
ἱ. 1,2. ΜΙ ἃ νίενν ἐατΠεγ ἴο πη τραῖε ἢδυβῆη 655 
πεσε ννὰ5 αἷϑο δα δὰ νἱϊῃουῖϊ ϑυθϑίδηϊαὶ σἤδηρσε 
( ΔΟ μαᾶνε ἴπε ἐγώ) ἴπε ἰαϑέ οἴδυβε οἵ νύ. 8, το; 

41} τῆτες νεῖῦϑεβ Ὀείησ οὔ ἴπμε Ψψῇοὶ]ς οἰ ἴῃ 

τπουρῆῃῖ, ἀπὰ οὗ ἃ ϑρεςοίαϊ Ϊϊν εποουτγαρσίηρσ, ποῖ 
τηγεοδίθδηϊηρσ, σμαγαςῖοσ. 

18. οι. α. ΤῚΣ ΟΡ. Ο’ συαεαΐ. 

γ. ΓΙΌΠΟΝ͵ καὶ ὡς τεῖχος (ΠΈΠ), Τῆς 
»ιαίγες ἐδοίϊονις (5εε 5.ῇοἹζΖ, Ρρ. 38, 114) 5εεπὶ ἴο 
ἢανε Ὀεδεη 655 γερο αγὶν ἰηϑεγῖεα ἴῃ ἴῃς τἰπὶς οὗ Ο΄. 
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α α. ΣΤΩ. χαλκοῦν, ἴο ΨΠϊοδ ἰ5 δάάθα 

ὀχυροῦν (θυ ΒΑΘ -ρόν, ὃ ἰσχυρόν), ΔρρΑγοηίν ἴο 
εχρίδίη ἴῃς ργεοθαάϊηρ ἤἥρυτγε, ἀπὰ ϑυρρερίεα ὃγ 
χν. 20, Ψῇεγε ὀχυρόν (Μ.Τ. ΓΝ) σοπλεβ ἰη Ο΄. 

Ηδοτα ἰξ 50.115 τῆς ρδγα 6} 15π|. 

Ο72. ὦ. γα ϑ ον, Ο’ ναεαί. Ααᾳ. ἐπὶ πᾶσαν 

τὴν γῆν. 
0772. ἄ. ΣΡ ΧΊΣΡ, Ο’ ναεαί. ΤἸδεοά., 88, 5Ηῃ. 

ΒΌΡΡΙΥ, δυϊ ἘΠ ΔΏ ϑίεγιϑκ; 22, 26, ἀπά οἱδοῦς 

νου οὔδ. 

ἴα, 2, δρῃ. οι 1 ὌΝ ὃς πὴ ΠΣ ὙΠῸ 
“Ὁ “Ὁ ΣΝ. ΓΡΟῚ ἭΡΠ. καὶ ἐπε ἜΜ: 
δηὰ δὲ 7εγ. Ἐ πε Εν ἴο ἴῃς ἀὔϑϑοηος οὗ τῆς οἰδιι565 
ίγτοπὶ Ο΄ (ἰπβεγῖεὰ νῖτῇ δϑίογίϑκβα Ὁγν 5}Η., δπὰ 

βίδλίεα Ὁν δὲ Ϊεῦ ἴο ΡῈ δαάβα ἔσοῃη ΤὨμεἊοαλΔ[. 
(ομρ]. ὑπάογ τῆ 656 οἰγουπιοίδησος (5ε6 οὐ ἱ. 17) 

τεϊγδηβίαῖες δὲ [εγ5 [ἴῃ ὅεὲ ΕἸεὰ κα ὥς. 
Τῆς ΗερΡ. πιᾶὰν ἢανε δε ϑιρρσοβίεα ἴο ἃ ἴγδη- 

5οΥΌεΓ ἔγοπὶ ἴπῸ την Ρᾶγ}16] Ἴχργεϑϑίοηβ (ΧΧΙΧ. 

29; ΧΧΧΥΙ. 6, δ, εἴς.). 

2. ο77):. α΄. Ἴ.. Ο΄ ναεαί. ΤἸδοοα. 45 σοί. 

ξ Ἅ. ὙΠΟ. τελειώσεως αὐτοῦ (δ " τελιώ- 

τητός σον τῷ. ΑΟ τελειώσεώς σου τοῦ). Τῆε 

ἰγαηϑδῖογς ἢανα ἰγαηϑίεγγεα ἴο ἴῃς ατεεκ εαυϊναϊεηῖ 

τῆς Ξρεςοῖδὶ τὰγη ννῆϊοῇ ΗδΌ. υϑᾶρὲ ἢδ5 ἴῃ π|5 'νογὰ 

σίνεη ἴο ἴῃς 5εη86 Ῥογῃης Όγ ἴπε τοοῖ ἰογηΊ. 

5. 3 
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5Η. τεϑίῆεβ. νἱγίυδ!γ ἴο νυμφείων σου 45 τῇς 
γεηάογίηρ οὗ ΑΝ. δηᾶὰ ϑγπηπηι, δ πουρὴ ονηρ ἴο 
τῆς ἔογπὶ οὗ βρε!]ἕηρ (νυμφίων) ἴῃ ἴῃς Μ5. ψῃϊςοῖ 1 
566, ἰξ τεηάετβ “τγ Ὀεϊτγοῖῃεα." 80 ΕἸεἰα δα ἔρε. 

2, 3. οὔη. α δἀπῃὰ ἡ. Οἷβ Μϑ. 86εεπ15 ἴο ἢανε 

εγγεα Ὀοῖἢ ἰη ἀείεςϊ δηα Ὄχοθϑ5, οὐγτηρ ἢ 2 

“" τ (ῆοβα σεηυϊηθηςβα ἰτ ἰ5 παγὰ ἴο ἀουθῖ), 

πα ντίτηρ' νΐςα ονοῦ ἴῃ6 ννογάϑ5 διε" ΦῚΡ ΠΝ. 

Ῥεγρὶεχεά ὃν ἴῃς γερεζτοη, ἴμεν τοδὰ ἽἼΠΝ οὐ [5 

βΒεοοηα οσουτγζεῆςε 85 (7) Ξ} “ ἽΌΝ. Εογ ἢϊ5 
δηαὰ οἴπον ἱπαϊςδίοηϑ ἴῃ [15 ΒοΟΚ δηὰ εἰϑενῆεσγε 

τῃαἰ Ο’ ἰοιιπὰ αρρτγενίαϊςτίοης ἰη {πεῖς τεχί, δπὰ 50 

οουἹὰ δϑοϑυπγε Πεπὶ 85 βογηοῖῃίηρσ (δηλ 1ᾶγ, 566 Ὦτσ 
Ὀτίνεν, Λοζες οὐ {74 “7Πεὖ. Τετέ οΥΓὙ τε Βοοξς οὗ 
σαρεσί, 7μπ|γοά, Ὁ. ΙΧΧ. 

6. ὃ. ΠΓΊΦΝ. καὶ ἀβάτῳ. Τῆε τοοῖ 566π15 ἴο 

ἢᾶνε τγου]εα {πε ἰγδηϑδίουϑ οὗ [ἢ15 Βοοῖκ. (οχῃρ. 
τπεῖγν τεηἀθσγίηρ ἴῃ ΧνΠ]. 20, πα (5) 22 (5 ΟὨΪΥ οἴεῦ 

Οσσυσγεηςα5 ἰῃ Ϊεγ.). ξεηςε {πεν νεγε ψ]]Πηρ ἴο 
τεπάεσ 85 1πουρὴ ἴτ Ψετε πο (Ὁ), οἴϊεῃ 

οἰβενποσζε (νὶ. 8, χίϊ. το εἴς.) τεηἀογεά ἄβατος, ἀπά 

οὗ νεγν ἰγεαιεηξ οσουγγοηςσ. 

ΟΡ5. [παῖ τῆε ΜΟ.Τ. ξυρροτί5 Βὲξ ἀραίηϑβὶ Α ἴογ 
ἴῃς ογάεσ οὗ ἴῃς νψογάϑβ ἀπ. κ. ἀβ. 

γ. ΓΟ), καὶ ἀκάρπῳ. Εἶἰτμετ [με ΜΒ. ννᾶβ 
ἰηαἰ5τηςῖ, οΥ ἃ αἰβδδγοηΐϊ δηὰ 1655 βκι] ἰταηϑίδῖου 

ΤΩΔΥ͂ Ὦᾶνε Ὀδεη δἱ ΨΥ : ἴον "νὶ ἰ5 γεηάεγεά ςοσγεςοιγ 
({ νὰ δοςοορί ἰΐϊ5 Μδ55. ργοηυηςίϑιοη) ἴῃ χιί. 16. 
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ΤΠηε ψογὰ νῇῃϊοἢ ἀκ. τεργεβεηῖβ ἰ5. οἰθασὶγ ἜΣ, 

Δῃὰ 1[ἴ νου ]ὰ θὲ τεπιρίίηρ ἴο (οἴ ]ονν ὟΝ ο. ἱπ ἀϑϑιιπηΐησ 
παῖ [5 ϑδοπιαννῃαΐ γάγε ννογὰ (15. χ ῖχ. 21 ; [0Ὁ {ἰ|. 

7, Χν. 34, ΧΧΧ. 3) 5 ποῖ οἠΪν Ο΄ 5 γεδάϊΐηρ, δυῖ 
αἰδο [ες οτίρί πὶ Ηθῦγοαν ἤεγθ. [ηϊοτιυπδίεϊγν 

ονονοσ ἴογ ἢϊ5 νίενν, Ἔνενυνδοίε οἶθα ἰξ ἰς δὴ 

ααγεεζένε, ἀλὰ 50 ([οῦ χν. 34 ἰ5 ηοΐ 4 (456 ἴῃ ροΐίηι) 
νου πεεά ἴῃς ἔεῃμ. δπάϊΐϊηρ, ποῖ {ἰκεῖὶγ ἴο ὃδ6 
οὐγϊττοα, Ἔϑρθοῖ !ν ἴῃ {πε δος οὗ {πε ρδγδ]} 6] 150} 

7υ5ῖ ργεσεβάϊηρ (ΠῚ 9) ΓΔ ἽἼ) Υ 8). ὅεε βρεςίδι!ν 

15. ΧΙΙΧ. 21. ΠΟ’ γεδά [πε νογὰ 85 ἘΣ (ποῖ 

ΣΉ), 1 5σῆονβ [δὶ ὄνεῆ ἴδοβε ασεοκ-ρεακίηρ 

͵ενβ ννῆο ροϑϑεϑϑϑα ἃ Κηον]εάρε οὗ [Πεῖγ ηδίοηδὶ) 

ἴοηρις, μὰ ἰοβὲ βοηῃε οὗ {πεῖν (δα! σ᾽ ἴογ σγδηλ- 
τηαϊϊςαὶ ΗδΡ. υϑαᾶρε. (Εοτγ οἴδποσ ραϑϑᾶρεβ ψῆῃϊςῇἢ 
5667 ἴο ἴῆτον ᾿ἰΙρῃϊ οἡ {πὸ διηουηΐ οὗ στγδηηγηδίϊοδὶ 
Κηονθάρε ροβϑοϑϑαα ὃν ἴῃς ἰγδηϑίδίογβ 566 [ηΐσγο- 
ἀυςΐοτγ οπαρΐῖεγ, Ρ. 5.) Αᾳ4. ϑγπιηι. Τηεοά. ᾿αὰ 

καὶ σκιᾷ θανάτον. δῖ 76τ., φυοϊϊηρ ΤΠοοα,, 5ἢενν8 

(ἱπιαρσίπε πλογί 5) [αἴ ἢς ΠπΊ56}[ σοηβίἀογαα τς 

Ἔοχργαβϑϑίοη ἴο θὲ πιδάβς Ὁρ οὗ ἴδε τοοῖβ ὃὺν δηὰ 

ΣῚΘ 
ον ὦ ἀπιὰ αὐ. 3.) οἵα. ΒΚΑ (Ὁ ἀνήρ. δὲ ανος), 

“ἢ δαάϊηρσ ποννενεῦ οὐθέν. ΑΣ 15 Δἢῃ δαϑνῪ διηρ] 1ῆ- 

οδτίοη ἔογ ἃ Ηδθθρ. ςοργίϑ5ῖ. 

Ὁ) ΟΝ, ἄνθρωπος ἐκεῖ (δ ἐκ. υἱὸς ἀνθρώ- 

που). Μθ5. 22, 23, 26, αηὰ οἴδεῖο, δηά 50 5Η}Η. δηά 

4---2 
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αἶδο (ογηρὶ., πᾶνε υἱὸς ἀνθρώπου, νος δὲ εἰ. 
σῖνεβ 85 ἴῃς τεδαϊΐϊηρ οἵ ΟἹ. 

7. ον. ἅ. Υ δ, Ο΄ ναεαΐί. Ταϊκίηρ “5 85 ἴῃς 

παπια οὗ ἴῃς ννε]]-Κηοινη Ἀ1]], 5 ἴπῸν αἷθο ἀο ἴῃ 
ἷν. 26, [πεν [πουρῆϊ “δὲ ἱπαρργοργίαῖθ. Δ εσε ἰξ ποῖ 
ἴον ἴῃς ἰαϊῖογ ραβϑϑᾶρε (νἤεγε 566 ποΐθ) οἠς πὶρῃΐ 
Ὀε ἱπο!πεὰ (ἢ 5.012) ἴο σοηϑίάεν ἴῃς δὲ 85 δὴ 
[ηϊογργοϊδίνε δααϊίοη οἡ ἴῆε ρα οὐ Μ.-Τ. 5Η. ἴη 
[ἢε ταχῖ ἔο!]ον5 Ο', θυΐ ἰῃ ἴῃς πιαρίῃ ἄρτος ἢ 

Μ.. 
8. ΠΉΡΙΣ, τοῦ νόμου, Ὀυϊ ξαᾳαῷ δὰάά μον δηὰ 

50 5Ηῃ. 
9. ΟΖ. α. ΓΝ. ΒΝ ον. Βιυΐ λόγει 

κύριος ἰ5 (ουπά ἴπ ΑΟ 25. 26, αῃὰ οἴμεγϑ. 50 5Η. 
δηὰ ζοχρὶ. ΜΟΤ. ἰ5 δὴ ἰπϑευζίοη ὃν ἃ Ἴοοργίϑι ἴογ 

Οἰεαγη 695. 
11. (ἕ οὐ η) "Δ ἔθνη. ΤΗΐβ πεεὰ ποῖ θὲ 

Δηγτίηρ τοῦ ἤδη ἃ ἴοοβε γεπάεγίησ. Βυΐῖ Ο’ 

ΤΩΔΥ ἤᾶνε τεδὰ [ῃ6 ψογὰ “)) -- Ὡ 3. 

12. γγ. Δ Π ἰκ..54] καὶ ἔφριξεν (αἴϊετ ἔφρ. 

Μ55. 33, 36, πὰ οἴδοτϑ, δηὰ 850 ΑἹά., δὐἀὰ ἡ 
γῆ. 80 5Η. πιᾶγρ.) ἐπὶ πλεῖον. ΜΟΤ. ἰ5. οἰδασγὶν 

τρῃῖ; Ὀυΐ τῆς νο ἱπιρεγαῖίνεβ ΨΠ δογπάεΐοηῃ 
ψεγα τουρῆ; 50 Ο' δνοϊἀεὰ τε βεςοηά ὃν τεδάϊηρ 
ΠΞΥΙ, Αᾳ. ϑγγιηι. [ἢς ἤτγϑι Όν τεδαϊηρ κα 1 (καὶ 

πύλαι αὐτοῦ). 
13. αἀ ΓΔ. καὶ πονηρά, ρτοὈΔΡΙΥ τεδάϊηρ' 

ἃ ςοπ)υποςίοη ἴῃ {Πεῖγ τεχῖ, ίοσ {πον νου βοαγοεῖὶν 
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δο ουῖΊ οὗ {πεὶγ ννὰν ἴο ἱπίγοδιος 580 Ηενγαῖς ἃ 
ςοηϑσίπιςτίοη.. 

ἕξ . ΥΠΣ. καὶ ὠὦρυξαν, ἃ ίτεε τεπάετγίηρ. 

ξι ΓΩ͂ΝΞ ΠΝ. λάκκους. Ο΄ ρτδοῖζίςδιν 
ἀεϊεῖεα οπςε οὗ ἴΠε νοτγάβ, ἃ5 που ρῇ ἴπαγ τπουρῆς 
[δῖ 1 μΒαὰ θεδη ψυτίδη τνίςε ονοῦ ἴῃ Π6ΙΓ σοΡγ. 

ε. ἼΣΩΝ δυνήσονται. . «συνέχειν, τελαϊηρ Ὁ". 

Ι1 580 Ὠᾶρρεῆβ [παἴ πονῇεγε εἰἶβε ἰη ΟἹ. Ἴἐχοερί τὶ 

Χ. ΙΟ (ΜΠ οἢ 15 Ἰδοκίηρ ἴῃ ΟἽ ἀοε5 ἴδε Ηἰρῆ. οἵ 5 
Δρρεαγ ψ ἢ 5 ἀείεςτίνε. 

15. (γ) ΠΝ οἵ ἔταξαν, ΝΟΥ ΡοΞ5.0]}γ 

τεδαϊησ ΖΦ. 

βό. ῬΊΓΝΣ (2 ΓΝ). κατεσκάφησαν, τεαά- 

ἵηρ 2), [{ 15 ποϊεινογίῃυ ἴπᾶΐ σοηνογβεὶν Ἰνῆθσα 

ΜΟΤ. μᾶβ5 {πε ἐχργεϑϑίοη ἸΧ72) Δ) (1ν. 26) Ο΄ Βι85 

ἐμπεπυρισμέναι (ΑὉ «ἀάὰ πυρὶ), τεδάϊηρσ ἽΝ 

(170 νος Νο. πεϑβά ]οϑϑὶν δα άς 5). Ο’-ς τεῆ- 

ἀεγίηρ οὗ ΤΙΝ ἴῃ 1χ. 9 [10] ἰ5 Ρσοθδθὶν ἴο ὃς 

οἴπεσγιννί58 εχρί δἰπεά. 5ες ποῖς {Πεγα. 
16. λ. ἢ). Μέμφεως. Νορῆ ννᾶ5 ἃ ςοἸ]]οαυΐαὶ 

ἰοσηὶ οὗ Μεπιρῆϊθ. ὅεῈ 5η). 22 1:. οΥΓ, δέδίε, 5. ν. 
Νορῆῇ. 

Υ. ὭΝ. ἔγνωσάν σε, τολάϊΐϊηρ Ἵ ίογ ἢ Τῇο 

ἰεχῖ οὗ ΑἸ. (“πᾶνε Ῥγοΐεη ") ἀεγῖνεβ ἔγοπὶ Ὁ). 

Υ. ἽΡ. καὶ κατέπαιζόν σου, εἰϊπεῖ τεδάϊηρ 

ἽΡΝ (ἼΡ}}) ΟΥ̓ 5δαίηρ ϑδοπὶε ίογη) οὗ ἴῃς τοοΐῖ 
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Ὁ, ΏΙΟἢ ἀρροθᾶγβ (Ηἰρ.) ἴπ 2 Κ, 11. 23, δηά 

5 γεηάεγεα κατέπαιζον (50 ἐμπαίξονται, ἘΖεκ. χχίϊ. 5; 

οοΠΊΡ. ΗΔΌ. ἱ. 10, ἀπά ΠΌ ΞΡ, ἐμπαυγμὸς, ἘΖεκ. χχί!. 
4) Τϊ5 5εθπὴ5 ποτα ᾿ἰκεὶν τη ἴῃς Ὠγροιεϑβὶς οὗ 

ΘΟΠΟΪΖ, ῆο (Ρ. 36) οοηπεοῖα Ο΄5 τεηάδεσγίηρ ψἱτῃ 
[ἢς τοοῖ ἢ. 

ιγ.. ξ ὁ ἨΣ} Ἴρπσυη Γρέγόστ. (6) 
οὐχὶ ταῦτα ἐποίησέν σοι τὸ καταλιπεῖν σε; ῬυζΖεϊεὰ 

Όν τῆς οοποίγιοτοη [ΠΟΥ τοπαεγεά ἴῃ ἀσδῆἤδησς οἵ 

στδιηπιασ. Ρεϑῆ. δπὰ Ψυὶ. τεηάογ τῆς νοῦ 45 32τὰ 

Ρ. πὸ, ΝΙΡΆ. ΓΣ 

ε ἀπά α 4 ΓΙ, (α(6) ἐμὲ (17) λέγει 

Κύριος, τεδαϊηρσ τΝ πὰ ̓ βαρρΙ γίηρ ὈΝΣ, ΡοτὮΔρ5 

ἰη ογάεγ ἴο ἢδυπιοηῖζε ν ἢ (Πα ἰΔϑῖ ρατὲ οὔ συ. 19. 

σιν. ε. ὙΥ͂Β ἽΣΦΙ ΠΩΞ. Ο' σα Απ 
Δι ρ]1Ποδίίοη, βυρρεκίεα ΌΥ ν΄. 6. 

18. Δ. “Ζ. Γηών. Τῆδ τοοῖ ἽΓΠΦ), 20 δε 

δίαεξ, »εαγ (“ ηἶρτα ἰεσυηάαίς ἀγεηδ,᾿ Νεῦρ. Οὲ. 
ἵν. 291), ἰ5 υϑοα ἴῃ (δηῖ. [. 5, 6 οὗ ἃ ἰδπηδά ἴδςεσ, ἴῃ 

]οὉ χχχ. 30 οὗ ἃ ἀϊβεαβεὰ ςΚίη, ἰῇ 1,.8η}. ἵν. 8 ἃ5 8 

5ΥΤΩΡΟΪ οὗ ἱπίδηβε Ὀ᾽δοῖκηεϑβ5 οὗ νίϑαρε, 45 [πε γεϑυ]ῖ 
οὗ κἰαγναίίοη. [{ ἰ5 ϑἰσηἰδοδηΐῖ [δ ἰῃ 41] οδϑθϑ οὗ 

τῆς οσουγζεηος οὗ τῆς 5υροίδηϊζινε (]05. χιϊ. 3; 
15. χχίῖϊ. 8; 1 (ῇγ. χίϊ. 5) Ο΄ δνοϊάϑς 1:15 ἐγδηϑιϊτεγα- 
τςἰοῦ, ἃ5 τπουρσῇ ἐδαγίυ! οὗ Εργρίίδη αἰϑαρρτονδί. 
Ηδετο ποινενοσ, ὕηΠκὸ ἴπ6 οἴπον οαϑ65 ψεγε ἴπον 

ἢᾶνε ροπε ἔυγῖπογ δἤεϊὰ ἔογ ἃ γεπάδγηρ, ἴον δάορί 

1ῆ6 πᾶπιὸ οὗ {πε τίνοσ (αςη. ἰϊ. 13, ψεγε Ο' τεδάς 
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85 ἤεγε) ψ ἢ ϊοἢ 15 ἰἀδεηςτβεὰ νυν {πε ΝῚ]Ὲ ὃν 705. 
“"έ 1. 1.3. ὙὍῆε οἵδεσ ασεεκ {τγαηϑίαϊογα (5εε 5Η. 
πιᾶγρ.) Παὰ πο βοῇ αἰ που δπὰ σάνε Σεώρ. 

ξ «. Ἵ. ποταμῶν. ΤΠε ρΐυγαὶ ἴ5 ἃ 5}, 

ΜΝ ΠΙΟὮ τᾶν ψ εῖ] ἤανε Ῥεαη οαυδεα Όγ ἴδε οςουτ- 
τοῆος οὗ Γηὼν 845 ἴῃε ᾿ἰαδῖ Ψψογὰ οὗ ἴε ρδγδ]ϊοὶ 
εἶδιι56. 

1Ιο. βα. ἽΠ) δπά ὙΠΟ. ΤῊΣ ῥγοόοροῦ 

τεηδεγίηρβ (ἡ κακία σου δῃὰ ἡ ἀποστασία σου) τε 
{ταηϑροβϑὰ ἰῃ Ο, ἰἴ νουϊὰ ἀρρεᾶγ ίογ ἴπε ςαἷκε οἵ 

βδουπα, ἱπαϑηλιςἢ 85 ἴπιι ἴῃς Ρ, 5, ἀπά ἴ βουηάς 

οοσῆθ ἴορεῖποσ, δπὰ πε της Κὶ ϑουηπάβ. ϑίγηαγ 
(γα ηϑροβί(ἰίοῃβ οσοὺγ ἰΐ. 32, (ἰν. 31,} νἱϊ]. 2, 20, Χ. 4. 
ΘοΠΟΪΖ (Ρ. 110) πιαῖκεβ {πεπὶ ἴο θῈ εἴζοῖβ οὗ "βᾶγ᾽ 
ἴῃ ἀϊςτατϊίοη ; Ὀυϊ ἰἴ 566 πὶ5 ὑπ} 1Κοὶν τὲ (Πα ν γα ἴο 

Ὅς δϑϑεοϊρηεὰ ἱπαϊϑογί πλϊηδίεϊν ἴο [Πδἴ 5οιγοα. 
ορη, ἃ. “Δὲ 9). πικρόν. ΜῊ δηάὰ τε ςοηυπο- 

τἰοη Ψογα ἰηϑεγίεα, 50 845 ἴο Ἵδῖτυ οὐ ἴπε ἀιυρ]ςαίοη 

οὗ εχρζγαεϑϑίοη εχίϑιηρ ἰπ ἴΠπ6 δδι] ἰοῦ ρᾶτγί οὗ {πε 
νεῖϑα. 

εϑηά αα. ΣΤ. ἐμέ, λέγει Κύριος. 5εε 
Οὔ 17. 

Υ. ἼδΝ ὙΠΤΙΒ εὐ, καὶ οὐκ εὐδόκησα 

(Α0" ηὐδ.) ἐπὶ σοί. Ο’ ἀϊά ποῖ ροτςοεῖνε τῃαΐ (ῃς 
βυχ οὗ “Β ἰ5 οδ]εςῖίνε, ,““α,7, οΥὙ (ἐοτυαγαϊδ) 7). 
Ηρδηςε ἴπον ϑθο ἴο ἢᾶνε σποβοη ἴο γεδᾶ ἘΠῚ ; 

ἰῃ 5ρίϊε οἵ {πε ἕαςϊ {πᾶὶ τπαΐ νεγρ ἰ5 ποῖ εἰβενῆθῦςε 

ἰουπμά ςοηΞϑίσιςϊοα νι ὅν. 
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ΝΒ. ὭΠΝ, βυρρεβίεά ὈγΥ νο., Ιοοκβ ἃ βοπῖε- 

ννῆδίὶ ρογίεηΐουβ. ννογά, 

ἕ α. ΓΊΝΩΣ κι; Ν ΡΣ Κύριος ὁ θεός σου 25. 

ΤῊϊβ βεεπὶ5 ἃ ἴοϊεγαὶν οἷεασγ οἂϑε οὗ ἢαγηγοηϊζίηρ 
ου ἴῃε ρατί οὗ Ο΄. ΤἼΠεῖα ἰ5 Ὧο δρρδίϑθηϊ γϑάβϑοη 
ψ ἢν, {πε εχργαβϑϑίοη ἤεγα πδὰ δε οὔρσίπα! ν 
ἰάδητῖςαὶ ἢ τΠμδῖ 1η [Π6 δδυ]ὶεσ ρα οὗ ἴἢ6 νϑῦϑβϑ, 
ἰς ψου]ὰ μᾶνε Ῥεξη δ᾽ϊεγεὰ ὃν ἃ Ηθδ. ςοοργίϑί. 566 

αἶδο οὔ ζ. 22. 
20. ἀλ8»}) ἀηὰ ΡΠ). συνέτριψας ἀπά διέ- 

σπασας; ὉὈυϊ Ὁ, 22, 23, 26, δΔηὰ οἴπετδ, Δρραγεηςν 

ἢ 5Η. (Δῶρα), πᾶνε διέρρηξας ; ἀπά 50 (ζοπιρὶ. 
ΑΙὰ, ΜΟΊ. 15 ργοῦρδὺϊν ψγοὴσ ἰῃ ροϊηξζίηρσ {Π656 
νεγῦβ 8ἃ5 1:5ἴ Ὁ. 5., ἰπϑῖοδαά οὗ πηακίησ ἴῆεπὶ 2πᾺα 
5. ᾧ, 8ἃ5Ξ ΜΤ. θεῖ ᾶὰ95 ἄοῃῆς ἱπ ἴῃε οδϑὲ οὗ 

ῬἼΩΟ ἴῃ ν. 33. ΟΡ 5. [δὲ ἴῃϑγὲ 5. πο καὶ ἰῃ Β οἵ 
ἀξ οοηηδοίζίηρ ἴΠ6 νετὍϑ8. 

γ. Ῥ ὝΣΩΝ δ. οὐ δουλεύσω (3 ΣΒΝΝ.. 
Ἵ ννα5 σῃαηρεά ἴο Ἵ Ψῆδη ἴῃς ργεσεάϊηρ νεγρϑ ἵνοσε 
ἴακεη ἴο ῬῪὲ ἴῃ ἴπε 151 ρδίϑβοῃ. 

α ὅ. σοι ἰ5 Μίάτακῃϊς (ΝΑ Ο" ο»».). 

ξ τὰν δὰ διαχυθήσομαι, τεαάϊηρσ ΠΕΆΟΣ 

Μ ΠΟ, πεν βεθη ἴο πᾶνε σοηϑπίἀογαα 8 ροβϑίδ]ς [Ὁ γπῚ 
οὗ Ηρ. οὗ ΠΥ . 5Η. ρίνεβ 44, Τδεοά. 85 μανίηρ 
συγγινομένη (ρῬτΟΡΔΌΪΥ ἃ οοττυρτίοη οὗ σὺ γινομένη) 
ἐν στρώματι πορνή. 

2}. κατασκίου (ςοΙῃρ. «ἀλσώδους ἱπ [1]. 6). 
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Ννο.᾿5. συρδοιίξυϊα ΤΩΣ (τοπάθγεὰ Ὁγ κατ. Ἐζεϊ. χχ. 

28) 5 φυϊ{ ἃ πς 6 ]655 σῆδησε. Κατ. 15 5 6ΠοΙ ΘΠ ΕΥ 
δα ἴΠε ἰοΥπΊεγ ἴῃ 56η86, 85 Δρρ]ἰεὰ ἴο ἃ ἴγτεαε. 90 
εὔσκιος οςουΓδβ 845 γτεπάετηρ οὗ “ἢ ἴῃ χί. 16. 

21. ξ 1 ΣΝ Ὁ]. ἀληθινήν. Α ἴτεὰ τεη- 

αἀεδσγίησ. 

(ο». ἃ.) ὟΣ Ο’ τἰαεαί. 

γ. “δ, εἰς πικρίαν. Τῆς βοπιεννμδί οΌβουγα 

δι ροίδηςϊναὶ 56 οὗ ἴῃε ρ455. ρίςρ. ριυκζΖὶεὰ Ο΄’, ννῇ1]ς 
[Πε 5: πΠ1ρὶ6 ραγιςοὶρίαὶ υ5ὲ οὗ {πε 5απὶῈ ψογά ἴῃ (2) 

Χν]. 13 σάνε ἴΠ6πῈ πὸ ἴγοιυδῖε. Ηξεηςς ἴμεν οἤοβα 

στε ἴο τοδά εἰἴζῃεσ (4) ΠΡ, ΟΥ̓ γρήπον, ἃ ψοτγά 

ψὨΙοἢ ἴπεγ ἤᾶνε 4150 τοπάογθά Ὀν πιξβία ἴη ουΐ. 
ΧΧΧΙΙ. 32, ΟΥ̓ 1655 ργορδθϊγ (ὁ) ον, ,ι7}γγἤ, Μ ὨΙΟἢ 

5 ἰοιπα οηςς ἰηῃ ἴδε Ρεηῖ. (Εχ. χχχ. 23), Ὀυΐ 15 ποῖ 

εἰἴπογ ἴπεγε οὐ εἰδενθεγε γεπάεγεά ὃν τΠ6πὶ πικρία. 
22. ἕξ 1. ἜΡΙΝ ὩΠ,2). κεκηλίδωσαι ἐν ταῖς 

ἀδικίαις σον. Α ἴτεε ἰγαηϑ]ιίοη. 
(ον. α.) ΠῚ αν ὮΝ, λέγει Κύριος; Α 

δἀάς ὁ θεός σου. ΤῊΣ μᾶτὰ ἀπά ἴαϑδι ἱγδαϊείοη 
Ρεγρεϊυδίεα ὃν τῆς ΜΟΊ. 45 ἴο τπε ροϊηζίηρ οὗ [ῃς 
ϑδοσεὰ Νδηῖα ἤδη ἰη ῥυχίαροπίτίοη ἢ ΙΝ 15 

οἰβαγῖγν ἰαῖογ ἔμδπ [ἢ τἰπιε οἵ Ο΄ἥ. ἵνε ἤπά, οογγε- 
βροπάϊηρ ἴο (Πϊ5 ςοτηδί παῖϊίοη ἰη ΜΟΤ., τῆς (ο]]οννίηρ 
τεπασγίηρϑ: 

(α) Κύριος (Κύριε οτ Κυριέ μου), Ἀετγα ἀπά ἴῃ νἱϊ. 
20, ΧΙΪΧ. 5 [χχχ. 5], 1. [χχν!.} 31; 50 ο5. νἱὶ. 7; 

2 8. νἱ!. το [1, 20; 15. χΙΙχ. 22; Ρ5. ἰχνι!. [χἰχ.] 21 ; 
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(ὁ) κύριος Κύριος (κύριε Ἰζύριε οΥ κύριέ μου, 
Κύριε) ε.σ. [υἀ. νί. 22 ; 2 5. νἱϊ. το [2; τ Κ. νι. 3; 
Ϊς, χχνη!. 16, ΧΧΧ. 15, [ἰϊ. 4; Απ|. ν. 3; Ρ5. εἶχ. 

[ςν11}.] 21, οΧ]. [οΧ ΧΧΙΧχΧ.] 8, οχὶΐ. [ςχ].] 8 ; 
(ῶ Κ. ὁ θεός (Κ. ὁ θ. σου), ες.Ρ. 11. το; Ὠευξ, 1. 

24; Απι. {1 χτ1; ΗΔ. 1. το; 

(4) δέσποτα Ἶζύριε, ε.σ. 1. 6, ἵν. το; 
(6) πῖοτε ἰοοβεῖν, Ο5. Ηςρ. ἰεχῖ ργορδϑὶν αἴ - 

ἰεγιπρσ ; α.Ρ. Κύριε βασιλεῦ τῶν θεῶν, Ὠευξ, ἴχ. 26. 
[5 οὗ σουγζϑα ροβϑίθὶς [Πδϊ 'π ϑυςοῇ σᾶ565 85 (4) 

οπα οὗ ἴῃε νογάϑ ἴῃ Μ.Τ. ὔῆδν ανε θδθη δἴογνναγάϑξ᾽ 
δαάδα. 

23. ξ δίς. ὈΩΣῚ ΠΝ, καὶ ὀπίσω τῆς 

Βάαλ. Α ἴοοβε ἐγαηϑαιΐοῃ.: ὁ 
ἠοῖ ξὲ. ἼΞ3ὙΠ. τὰς ὁδούς σον. 

ν. ΔΘ, ἐν τῷ πολυανδρίῳ. ϑυϊάα5, Ζέτ,, 5.ν. 
185 π.-- μνῆμα, τάφος, ξενοτάφιον. 59}... μετα ἰγᾶη8- 
Ιαῖεβ5 βἰ πλεῖν, σίνίηρ πόνενεῦ Απα., ΘΥπΊπ,. 85 ἐν 
ταῖς φάραγξι (ἴλε5ε τῇδαν δᾶνε τεηάεγεά Όγ ἐν τῇ 
φάραγγι. ὅ8εε ΕἸεἰὰ σα ὥε.. ΤὮς ῥτγπηαγν πιθδηίην 

οὗ ἴῆε Ηεδ. νογά νβ πθοθϑϑαγν ψ6}} πον ἴο Ο' 

(ςομρΡ. νἱϊ. 31 . εἴς.), θυ 45 ἴῃς νδῖ]εν οὗ Ηἰηποηὶ 
δηα [ἴ5 σοπησδχίοη ψ ἢ οαρυϊζαυγε νου 6 πη- 

[δαῖτ ἴο ἴῃς οταϊΐϊηδγν (σης τεδάογ, [15 νν 85 
ἱπϊεγργεῖϊεα ίογ ἢϊ5 Ῥεπεῆῖ, Οη (ἢς σοηΐγαιν ἴῃ 
νἱΐ. 32 (νῆεγε 866 αἷ5ο ποῖθ), ονίηρσ ἴο ἴῃς ἔμ] η 655 

οὗ τῆς Ηδεδ., δῇ ἱπίογργεϊαϊζίίοη ννὰ8 ποΐ 50 πιυςῇ 

ἘΣ ποῖ ΡΟΝ, οἵ ὅτ, γγλ5 ἴῃς ΠΑπις 5ρθο δ} σίνεπ ἴο [παὶ οπς 
διθοηρ ἴῃς νδ]}εγ5 ἐπ ἴδε ἱπητηεάίαῖς περ ουτδοοά οὗ [ἐπι5α] πὶ. 
ὅ8εε φιεατγί. δίαίενιοη οἵ Ῥαϊ. Ἐχρίοσ. Ευπά, Δ. 1880, ΡΡ. 38 ἢ. 
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ῃεροάφοά. Βυΐῖ ΔΙΓΠΟυΡῊ ποῖ ἴπεγα ρίνθῃ, ἴ ἀρρεᾶζς 
(πὰ 50 ἴογ ΛΒΠ, διάπτωσις) ἴῃ ἴλ6 Ῥᾶγα! αὶ ραββασε, 

χΙίχ. 6. 

α 4. "1. καὶ γνῶθι, ἔγεεϊν. 

ὃ. ΓΊ3. ὀψέ. Τπε ΗδςρΡ. ννοτὰ (οσουγγίηρ 

ἤδτα οπὶν) ῬυΖχΙεὰ Ο΄, ψνῇο ἱγαηϑιδῖεά 85 ἐπουρῇ ἰΐ 
Μεγα ΔἼ3, Τῆς ςοη͵εοσΐυτα οὗ ΜΙςΠδο]ς (Οὖς. 

Ὀατ,. οἔ οἷ ἦι, 3εγ. εἰε., εἀ. ]. Ἐ. Βεδίδυβηογ, σδτι. 

1793} παῖ {πεν τεδὰ ἴῃς ΗδερΡ. 85 ἃ νετ ὶ 9 (ςοτῃρ. 

Αταβὶς γοοῖ), νου ϑυγεῖν γδῖμογ τεαυῖγε πρωΐ 

ε. πρρ. φωνὴ αὐτῆς (Ρ) Εοσγ τῃϊς νῖτῇ 

τῆς ἐπι Ὁ, ψογὰ Ααᾳ. ϑυπίγῃ. Τ μβεοά. ἤδνε δρομὰς 

κούφη. 
γ ογ ὃ. ΓΘ ΥἽ ΠΟ. ὠλόλυξεν. (24) τὰς 

ὁδοὺς αὐτῆς. ὟΠἢε τοοῖ Ὄ ἰς ἅπαξ λεγόμενον. Ηππος 

Ο΄ πᾶν πᾶνε ἰγεαϊεα ἰἴ 85 -- ΟἽ), πὶ ἢ οσσυτβ χίχ. 

8, χΙῖχ. 17 [χχῖχ. 18],1. [Χχνῖ1.] 13 (1μ4π|. 1. 15, 16). 

Ιη 411 ἴῃε8ε ρίδοες ἤοννενοῦ ἐπαὶ γσοοῖ 15 ὕηΠΟΥΓῚΪν 

τεπάεγεα ΌὈγ συρίζω. Ὑπετγείοτε {πεζὰ 5 πλυςἢ ἴο 6 

οαἰά ἴον Πϑ)δαάογιοίηβ νίοενν (Α ερεγί. Βδέ εἰ Ογίερξ. Δ 11. 

ἱ. 233), [ῃαξ ὠλ. ἰ5 ἴῃς τεηάετγίηρ οἵ ἃ ναγίδηΐ Οοἡ Ρ Ἢ, 

ν ΙΖ. ΠΡΡΩ ἽἼ23, γμεγε "ἃ ἰ5. ργοῦδθὶν ἱπιεηάβα ον 

τῆς ἔεχι. Ρῖορ. ΓΞ (1 βῃουϊὰ Ξουρραβῖ, ἢ 1655 

ςῆδηρο, ΠΡ ἩΓΣ ϊ.6. πΟΡ ΓΓ23), Ψ ὮΠῸ Γ 'νᾶ5 

ραϑϑεὰ ονεῦ 85 ἜΘ Ὸ 1 ΑΝ. ΟΥ̓ΓΆΓΩ, (566 

ΕἸἰ6] 4’ 5 ποῖς) ανε συμπλέκουσα ὁδοὺς αὐτῆς. 

24. γ. δ ἼΘ. ἐπλάτυνεν. Ο τεδᾶὰ 45 ἔγοπὶ 
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[ἢς τοοῖ ΥΡ, τῆυς τεπαάεγοαὰ ἀδθη. χχνηΐ. 14, οΥ 

ΡῬοϑϑῖθν ΓΒ, νι ἢ πλ. τεργεϑεηῖβ ἴη σσεηῃ. ἰχ. 27; 

ει, χὶ. 16: ΤῊΝ ΧΧ. 12, ΧΧίν. 28. 

Υ- το. ᾿ ὕδατα, τελάϊηρ ὋΡ ΟΥΓ Ὅ. 

Ννε πιᾶν 'ποῖε ἢ {πε5εὲ ὕνο σἤδηρεθ ΨΕΓΕ σοῃβ6- 
αυεηΐῖ ὕροη τΠεὶγ σοπηπηεποίηρ τῆς ϑεηΐεηος ψΠ ἢ 

ΠΣ, ΒΙΟἢ ἰ1561{ (ο]]οννεὰ παΐωγα! ν ἀροη {Ποῖγ 

(αἴϊατε ἴο ὑπἀετοίαπὰ ὭἜἼΦὮ. 
γ. ΠῚ ἀρ ὦ ἐπνευματοφορεῖτο. Ο᾽ 58 

ἤετγε ἴῃε τοοῖ ἢΠΌ ζϑο Ννο.), νι ἢ οσσυτγϑ ἰη ΝΙΡΏ. ἴῃ 

χῖνὶ. [Χχνἱ.}715. [τ πιᾶν νν6Ὲ}}] ἤανε Ῥεθη τῆς ἔδυϊί 
οὗ {πεῖς Μ8. Νενογ 6 16955 ΝΖ 15 ἃ ψογὰ ψῃϊοἢ ΠΔ5 

βἤθνῃ ἴα! ἴο ΡῈ υπίδηλ αν ἴο Ο΄ ἱπ οἴποσ ρίαςδ5, 
6.5. Ῥβ, ἵνΐ, [᾿ν.} 2, 3, ἵν! [1ν1.} 4, ἈΠΠΟΌΘΙ τῆς 
{γδηϑίαῖοσ οἱ χίν. 6, ΠῚ Ἰδδ, εἴλκυσαν ἄνεμον 

(5ο Δα. πετε εἴλκυεν ἄνεμον), ἀδαϊῖ ἢ 1[ἴ σιιος659- 

Π}γ. 1 ἄοεβ ποῖ οοουγ ἰη ἴῃς Ῥεηϊαζειςῇ, 

δ. ἘΆΡΟΧΩΝ παρεδόθη. ΟἸΙεατῖγ (ἀραϊηϑι ΝΝο.) 

πεν οοπηθοϊεα να 1πε τοοῖ Γϑδξ, Κπουνῃ ἴο {Π6Π] 
ΤὨγουρσῃ Εχ. χχί. 13, ν ἤεσγε 1 15 τεηδεγεα ὃῪ {6 
584 Π|6 νογῦ. 

ξ:. ΙΣ ΤΙΣ. ἐν τῇ ταπεινώσει αὐτῆς (πὰ 50 

Τηεοά.). Ο΄ ̓ δἰεμεσ ἰπϊεηά τῃεὶγ γοηάἀογίηρ ἴο ᾿ς ἃ 
ΘὈΡἢ ΘΠ 5Πὶ ἴου 12 7: γμ15 σίμσ, οὐ, ρεγρίεχεὰ Όγ 

[π6 εχργεϑϑίοῃ “ἴῃ ἤδγ πλοητῃ," σοηηξοῖ ἢ τῆς 
τοοῖ Σὺ, εογιζεγέγε, ΜΏΪΟΝ ἀρρϑδῖβ ἴῃ Ηορῆῇ. 5. 

ΧΧνΠ. 272. Αα. 85 ἐν νεομηνίᾳ αὐτῆς. ὋὉ ἝἙ βραῖος 

᾽25 ἐν τῷ ἀροτριᾶν (ΠΣ) 113). 
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25.ἃἁ ξ Φ ὮΠΙ'Ώ. ἀπὸ ὁδοῦ τραχείας, ἔγεεϊγ. 

Αᾳ. ϑυπιηι. (ἀπὸ) ἀνυποδεσίας. 
ε. ΝΠ, ἡ δὲ εἶπεν. ῬτοθΑΡΙν {πε " Βαά 

Ὀεαδη ἰοϑὲ ογ οδ)]ἰϊεγαῖεα. Τῇεη, 45 οοηβεσυδηξίαὶ 
σἤδηραδ, ἴῃς βυρβεαιεηΐ ἢγϑι ρεγϑοηβ εγα γεηἀοσγοὰ 
85 τπ|ταϑ. 

ὃ δῃὰ ἕε. δλνΣ)). ᾿Ανδριοῦμαι, νΥὮ1]6 ὟΣ 15 οχηϊῖ- 

τε (566 οἢ ν΄. Ὁ), ΟΥ νν; τεδα ἰπϑῖθδα οὔ 1. Ο' οοπηδοὶ 

1ῆ6 τννοτὰ Ῥοίῃ ἤεθσγο δπηὰ ἴῃ χνι. 12 ννῖτῇ ὅν: 1 

ἰ5 ϑδοιηδνῆαδῖ γάσγο δῃὰ ἀοδϑ ποΐ οσοιγ ἰη ἴἣ6 Ῥρηΐα- 

τευςῃ. δῖ ]6γ., βεεκίηρ ρραγθηζν ἴο ρίνε βοπὶθ 

86η56 ἴο Ο 5 τοηδεγίησ, δχρδηάβς ἴο “1}ἢ πηδἷὶο 

Ῥτοροβίϊο ἀρδγὶ νι τ Πογ," δυς ἴῃ Μασ. μᾶ5 “5ιρο6- 

τανῖ." 

26. 2 Π. αἰσχυνθήσονται. Αη. δᾶς ἤσχυναν 

(ος κατήσχυναν). Βαυῖΐῖ [ἴ ἰ5 ΟὨΪγν ἴῃ 2 5. χίχ. 6 παῖ 
1815 νεγΌ [5 ἰγδηβίτίνε ἰη ΗΙρῃ. ὅες Τδ6γ, νί. 1, 
νὴ. 12, χῖνί. 24, χίνι!. τ (ὁ), 20, ]. 2 (δέ). ϑροβη:ς 
οοπ]δοΐυγα (:η: Δοε0) ἴῃαῖ Ο΄ πιυβδὶ ανε στεδὰ 37) 
νοι συρρεκῖ [Πα ἢς αἶ5ο Πδὰ (δ]]θὰ ἴο γεδ]ϑα ἢ 15 

[αςῖ, 
ξῖ. ΓΙᾺ. οἱ υἱοί. ΜΝΝΥο.5 23 [5 ἃ (δῦ ἐχδπιρὶε 

οὗ Πῖβ δὴν πδαϑαΪε55 σἤδηρθ5. 

27. ἢ. ὩΡἪ ὈΠΊΝ,͵ τῷ ξύλῳ εἶπαν. ΤΩΝ 

ταϊσῃΐϊ δαϑιὶν Ὀς σοῖ ἔγοπι ἼΝΝ. 

ε. Ῥ ἸΔΣΙὙΦ. Σὺ ἐγέννησάς με (9 ὩΡΠΡΝ.. 

Τῆα ρ]υγαὶ 15 ποσὰ ΠΠΚεὶγ ἴῃ [ἢ15 σά56 ἴο ἢανα Ὀδεη 
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οἤδηρδά ἴο ἴδε 5ίηρ. ((ογ {πε βαἶκε οἵ παγπιοηίζίηρ) 
ἴδῃ ἴῃ6 σοηνεγϑε. (οηβεαιθηῖν Ο΄ δπὰ τδς “5 
ῬΤΟΌΔΟΪΥ τεργαϑθηΐ δὴ δαγὶν σογγυρτίοη, νος ἤδνοῦ 
Ὀεοᾶγης υηΐϊνογϑδὶ. 

η. 55. πρόσωπα αὐτῶν, Θαϑιϊγ σοῖ ἔγοπι “28. 

28. ξ ὙΡΦΊΌΝ ἸΔῚΡ. εἰ ἀναστήσονται 

καὶ σώσουσιν ()ΑῸ δαὰ σε), ἔγοοϊγ. 
αα. ΜΠ, Ο’ δάἀάς καὶ κατ᾽ ἀριθμὸν... Βααλ. 

ΤὨἢε ἔοστῃη οὗ πε οἴδυβε 15 οἱεασὶν βυσρεοίεα Ὀγ ἴῃς 
ΗΘ. οἵ χίὶ. 13. 

29ς. Δ. ἸΣΠ. λαλεῖτε. Ο΄ Ξῆγαηκ ἔγοπι ψμδΐ 

ταὶρῃϊ βανοὺγ οὗ ἱπιρίεῖν. Ηδησςε ψὲ πεεὰ ηοΐ 
ςοηϑίάεγ (νι Ννο.) ἴδαΐῖ [δὲν δὰ ἠοῖ ουγ ἰοχί 

Ὀείοτε ἴῆεπ. Αα. ϑυπηηι. δικάξεσθε. 

α ς. ὈΣΣΣΒ Ὁ553. πάντες ὑμεῖς ἠσεβήσατε 

καὶ πάντες ὑμεῖς ἠνομήσατε (Ὀυΐϊ Α οπι. ἡσεβ... ὑμεῖς) 
δηὰ 50 5Ηῆ. Α ἀουδὶε γτεηάδγίηρ “"Β 15 ἰγδηϑιαϊοα 
ὉΥ ἀσεβεῖν ἴῃ τ. 8, 111. 13, δηά εἰξενῆογε, δηὰ Ὁγ 

ἀνομεῖν ἴῃ 15. ΧΙΠΠ. 27; σοπρ. οῦ χχχν. 6. 9: 76γ. 
[ἐ5ι1ῆες5 ἴο [ἢ ργεϑεηῖ εχ οἵ Ο. 

30. ξ α. ὙΠΡΌ. ἐδέξασθε. Ο’ «παπρεοά τῃε 
Ρείβοῃ ἴογ ἴπε 5ακε οἵ ρδγδ εἰ σὴ ἢ ἐφοβήθητε 

ἴη ἴῃς ποχῖ οἶδι56. 

ξό. ὈΣΞΠΠ. μάχαιρα. Α4. ϑγπιπι. μάχαιρα 

ὑμῶν. Ο΄ 5υἱῖ5 ἴῃς ράγ]]ε]ϊ5π|. ὙΠς ῥγοη. ϑβυῇιχ 
ῖ5 ον ἀθητ]ν ἃ 5110, οδυβοὰ ὃν ἴῃς οπάϊηρ οὗ (ἢ6 
ησχῖ νοζα. 

Ἕς 
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31{6Κ 30]. γ πὰ ξ4. ὈΠΙδὲ ὙΠ, καὶ οὐκ ἐφο- 
βήθητε. Ο’ 8ᾶνν ἱπ ἴπε56 ννογάϑβ ἴῃς γοοῖ δ, βηάϊηρ 

α͵50, ΟΥΓ ΒΡ Ι γίηρσ ἔγοπι ἴῃς ράᾶγδα]]οὶ οἶδιι56, ἃ περᾶ- 

εἶνε; ἔοσ ννῆϊο ἢ οπαγαςζοσγίςτς οὗ Ο' 5εὲ ἔυγίῃεσν ἐηζγα. 
ξὶ. δ. ἀκούσατε, ἴτεεϊγ. 

ροἰπίβ οὐ) νίτα Ν ΡΣ, ἴοτ ψμίοῃ Ο' μ85 ὄψιμος ἴῃ 
Εχ. ἰχκ. 32. “"Ὦ 15 ἅπαξ λεγόμενον ἀπὰ εν! ἜΘ ηΕ}Υ ἠοῖ 
τη αν ἴο Ο΄, ννῆο τεπάδγεα ΌΥ ἃ ρσιι658. 

ξ 4 δηὰ δ. 3) 7 ͵  οὐ κυριευθησόμεθα (Α δουλευ- 

θησόμεθα). Α(. ἢα5 ἀπέστημεν, ϑγταπι. ἀνεχωρήσα- 
μεν. Ο΄ 5665 ἴο ἢᾶνε ἴδκεὴ ἴῃθ νεῦρ (4 γάζα 
Ο0Π6) 85 1πουρῇ ἴτοηὶ ΠἼ, Ὀυϊ ἴῃ ἃ ραϑϑῖνε 56 ῆη56 

ὙΠΟ Ὦ ΤσουΓϑ ἰῇ ν. 31 (566 ἰῃαΐ ρ455466), δηὰ ἴο ἢανα 

οοη]εοϊζυτεά {παῖ Ὁ μαά Ὀεδη δοοίἀεπία!ν οπι ει 
οΥγ ἴῃαῖ τ ννᾶβ5 ἴο Ὀ6 υπάετοίοοά ἔγοπὶ ἴῃς ἰο]] ον ίηρσ 
οἶαυδ6. (οσῃρ. ποῖβ οἡ ὩΡ[ξὲ ὙΠ ἀρονε, δηὰ ἴῃ 

σεηεγαὶ, ἴοσ [ῃς ἐγεεάοπι ἢ νῃ] ἢ Ο΄ ἀςε41]5 νἱἢ 

5.18}1 δηὰ ἰγεαυθηῖν υδεά ννοτὰβ5. δηά βρεοῖδ!ν εν, 
866 ΝΕ ΙΠπαυβεη, 2227, 7 ετ ἀν δήοθν ϑα»νμμεδς, ρ. 
26. 866 α͵ἴ50 ῃηοῖΐε οὐ ν. 2, Δηἀ σοΙΊΡ. οἴει Ἰηβϑἴδησδϑ 

νη 686 οπαρίεγβ ἴῃ τ. 25, ν. 3 (ῃεσγα αἷ5ο 8566 

ποῖδ), 10, ἰχΧ. 4 [56]. Νῆ'σεοπιρῃξ οὗ σουγϑα χρη 
οὐ κυρ. ἃ5 ἃ τουπάδθουϊ ννᾶγν οὗ εχργδϑϑίηρ {86 
δοῖίνε 56εη86ε οὗ ΠἸΠἼἼ, Ὀυϊ {πε ΡγορδΌΪν ἰτ νου]ά 

Ὦδνα Ὀδοη τεηάογεά ν]τπουΐζ συςῇ οἰγουπλ))οσυτοη. 
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32. βα. “Ἃ ΤΙΡ9 ΠΡ ΠΡΉΓΒ ΠΡΦΌΤΙ. μὴ 
ἐπιλήσεται νύμφη τὸν κόσμον αὐτῆς καὶ παρθένος 

κιτλ. Τῇῆαο τεπάογίηρϑ οὗ “2 δηά "ἢ γε ἰγαηβϑροϑβεά. 
Βοίῇἢ 'νοτάϑς αἵὲ οὗ γεαιιθηῖ οσσυγγεπος οἰϑενθογε ἴῃ 

]ετ. Μααν ἴμεν ποῖ ἤεσε ανε Ὀδοη οπδησεά ἴοτγ 

τῆς 5Ξακε οἵ δ] }Π}Πτογαϊίοη (ρυττίηρσ ἴδ6 σα δηά κ βοιιηάϑ 
τορσεῖῃογ), οὐ ἴῃς ρῥγίῃοιρὶς 1]υϑίγαϊεα Ὁν Με] ἢ. 
(2 εν» Τεχέ ἀ΄. 8. 5.»1.) Ὁ. τοῦ ὅ846 οἴδεγ ἘχδῃΊρ 65 
ἴῃ ποῖδ οὔ ὕ.. 10. 

33... ξ ὃ: 39. οὐχ οὕτως; ῬτοῦΔὈΪν Δη ἐστοσ οὗ 

δᾶγ ἴῃ ἀϊςίδιίοη. (οπρ. 1 58πη). 111. 14 [13]. 

ἕαηάγ. ἮΣ ΠΩ» ΓΑ ΎΤΤΝς, σὺ ἐπονηρεύσω 

τοῦ μιᾶναι, τρδδϊος ΜΝ ΓΙΣ πρὸς, Ο΄ δρρᾶ- 

ΓΟΠΓΥ ϑδυρροτῖβ "2 ΠΝ ΔΙΌΠδῖς ἔογ [ἢς Ρ) ἴοτ 

τε 3 ἰ5 ηδεάεά ἴο ςοπιρίεῖς ἴδε βυρροκίίοη οἔὗὨ [ἢ6 ἐξ 
ἴο {πεῖὶγ ὄγεβ, δπὰ {πεῖγ γεπάοσγίηρ νΈσν ῬοΟϑϑΌ]Υ 
Ρτεβεηΐβ ἴῃς οτὶρίηδὶ ἰοχί. 

34. 5. ἼἘ223͵ ἐν ταῖς χερσίν σου Αα. 

ϑγτηπηι. (καὶ ἐν τοῖς πτερυγίοις σου) ἀστεε ψ ΜΟΙ, 
ὙΠ οἢ 15 αἰϑο ἴῃς Ὀεϊῖζεγ γοδαάϊηρ ἴῃ [156] 

ον. α. ὩΔΩδΣ, Ο΄ σνασα. Τὰς Ηεῦ. τπηᾶν 

νν 611 6 4 ρἷοβϑβ οἡ [ῃς (ο] ον ψογάβ. Αα. ϑυπηι. 
ΤΠοοά. ἢᾶνε πενήτων. 850 Νυΐὶρ. δαιβενη7η. 

ε. ἜΡΩΣ δρνί, τεδαϊησ πον, Ὁυΐ τῃϊ15 15 πο 

ἱπιργονεηγεηΐ ὕροη [π6 οὐϑουγν οὗ ἴῃς ΗςὉ. 

36. (0. ΩΝ κατεφρόνησας, νἱενίηρ ἴδε 
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ννοτὰ δ5 Ηἰρῆῇ. οὗ δ᾽; ΟΥ̓ ὡμ) ΜΏΙΟἢ νοΐοα ἀρΡρδδγβ 

4150 ἴῃ [1,4π|. ἱ. 8. [ πᾶνε ρἰδοθα [ἢϊ5 1 ἴῃς οΪ455 

 Ώοτο οὐδ στοοῖ ἢ85 Ὀδδϑη στηϊϑίδίκοη ἔοσγ δῃοΐποσ οὗ 

Κιηάτοα ἔοσγπι. Βυῖ ψὮΥ που! ποῖ Ο' Ὀὲ 50 ἴδγ 

τίρῃς τπδὲ " τᾶν Ὀς ἴΠς6 Καὶ {αϊ. (Ὅ1Ὸ) οὗ οης οὗ 

ἴποϑθε τοοῖϊϑὲ δε ϑῃουϊὰ ἰῃυ5 (4) ἀνοϊὰ {πε 
Αταγηδίς ἀσορρίηρ οὗ ἴῃς δξ, 580 τάσε ἴῃ Ηδρ,, (δ) 

οὐΐαίη ἃ τοοῖ ψνῇοϑβε πηδδηΐϊηρ ἰ5 δ ἰθαϑί 45 ἀρροϑίϊε 

85 ἴπαὶ οἵ δΙδῥ, () ἔν πεν ἐμαὶ ἀβὲ οἵ ἽΝ, 
ΜὨΙοῆ, 85 ΜΌΤ. οἴδπάς, ἤαγαάϊγ δοοογὰβς ψ ἢ τῆς 

86η86 οὗ πε 

37 [6Κκ 36]. η. ὩΣ. ἐν αὐτῇ (Ἷ τοδὰ 85 
{που ρσἢ "9. 

1.1. οὔ. α, “δνο. Ο΄ ναεαίβ. Τῇσδ οοη- 

οἴγαςτίοη ἢ τῆς ΗδΡ. ἰ5 δοπγχεννῃαῖ Παγϑῆ. "Ὁ ͵ϑ 
ΡτοῦδΪν ἴο Ὀε σοηπεοῖϊεά ψΊ ὈΝΏ οἵ ἴῃς ῥγενίοιις 

νεῦϑα. 
α ὦ. πῶς ὩΣ. μὴ ἀνακάμπτουσα ἀνακάμ- 

Ψψει πρὸς αὐτόν; Ὠϊὰ Ο’ (ογ (πεῖς ΗεὉ. οτίὶρίπη4]) 
τεδά ΣῚΡ (Ξ- 2177), ἃ5 βπαάϊπρ (1π τηᾶγρ. οὕ (εχ) 

ἃ Β[ο55 ΔΊΖΤ (Ξ 212)7}), τ οσ νπουϊ ἃ οοπβε- 

αυσηῖαὶ ρ]οϑ5 ἡονν, Δη4 85 ςοῃϑίἀετίησ "Ἢ ἴο 6 ρατί 

οὗ ἔπε οτίρίηδὶ ἰοχῖ, δηὰ Ὁ Ν ἴο Ὀδ6 ἃ οοττεοοζίοῃ ἢ 

Αραίΐηκξ [Π15 σοη]εοΐυτε οἡ ἴππ οἴδογ Πδηᾷ 5 ἴο Ὀ6 
τεοκοηςά [ἢς ίαςϊ [παῖ ἴῃ πο 1655 ἤδη οἱχ οἵδογ 
σα565 (ΧΧΙΙ. 24, ΧΧΧΙ [ΧΧΧνἧ1].] 33,39, ΧΧΧΙ [Χχχίχ.] 

5. 4 
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28, χχχίῖν. [Χ|1.] 2,1... [Χχν].] 5.72) Ο’ ργοβοηίβ 8 
ΠῚ ἃ 5 πλὰγ ΗΘὈτγαίϑηη, μηρεῤγέσεμίεα ἐπ Ζῖ.Τ. 
[ την Ὀς 5414 [παῖ [15 νου] βοδγοοῖὶν ὃς ἀοπα 
Όν Οστεεῖκ-ϑρεακίηρ [ἐννϑ. 7αάϊονες Ὠοψενεσ πᾶν 8 
του ΚΑ ῸΪΈ ἰθηδοῖν οὗ Ἰ᾿ἰΐε, 85 ςοπιρατεα ψ ἢ τῆς 
τυογάς οὗ ἃ ἰαηριιασο. 966 Ρ. 6. 

ΔΘΟᾺΝ ἢ γυνή. ΜΙίιάταΞῃίς. Ο΄ [(41εἀ ἴο 

τεοορηΐδε ἤσγε δὴ ἰπϑΐδησε οὗ ἴῃς ργορῇῃοῖ 5 γεσιθηῖ 

ἱπτογηϊρ]ηρ οὗ ἴῃς ἱπίασε δπὰ τῆς τπίηρ᾽ κἰσηϊβοα. 
5Η. ἴῃ ἰἴ5 τεχὶ ἔο! ον ἴῃς ΗΘ. 

ε-« Ὁ. ἐν ποιμέσιν (Ὁ 5). 

ξὶ ἈἸΦῚ. καὶ ἀνέκαμπτες, ἀρράατοηῖὶν (τρμε]γ) 

τακίηρ Ηδεῦ. 85 ἰηῆη. 405. (ηοΐ 85 Ταῖρ. Ῥεϑῇ. 81 [6ζ. 
85 ἱπηρογδῖνο), Ὀυϊ σίνίηρ 1 ἰ(ῃς τηδδηίηρ οὗ ἃ ραϑῖ 

ἴοπβθ. Βοῖζοσ, 4."α ἐλίμξεςζ ἐζοι 19 γεζὨη 7 ἰἰϊοσ- 

Αἰϊν, “4.4 ἐς 1: (α τπλδῖίοσ οὔ) γεζμγηῖηρ ἢ 
2. κ. ΒΦ, εὐθεῖαν. (οτιρ. Νιυπιῦ. χχίϊ. 

3, ἌΠετγε εὐθεῖαν βιαηάϑ5 ἴον "ΒΖ) (ΒΖ). Τῆς νογά 

566ΠῚ5 ἴο πᾶνε δὰ ας τἰ65 ίογσ Ο΄. Ι͂ῃ χίὶϊ. 12 

{πον γοηάσσ ΌΥ διεκβολή, ἴῃ χῖν. 6, νάπαι, ἴῃ ἰἰ!. 21 

δηὰ νιϊ. 29, χείλη, Ὀὰξ ργοῦδῦὶν ἱπ {Ππε86 ἴννο οδϑ65 
τεδάϊπρ ΡΒ), Ιπ ἵν. 1 Ἐμεγ ὀπαῖς με φογά. ὙΉΟΥ 
566η) ἴο πᾶνε [4 Κθη τῆς ποίίοη οὗ εὐθεῖαν ἴτοτι ἴδ 

Αταπιαὶς δεῆβθε οὗ ΝΣ (52), ἐγέυϊ, γετωρ2. 

ζοπιρ. Ἔνθ ἱπ Ης. ΓΒ) (15. χίϊ. 2), γπορς 

ἐφυΐς, αὐγασιεσ, "μας αγδογίδμες. 980 εὐθὺς οσουτγς ἰη 

σοπποχίοη ΨΠὮ ἴῃς οἰεαπηρ οὗ ἃ ρδᾶϑβᾶρε, 15. χὶ. 

3» 4: 
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β ὁὅ. ΟΡ5. ΒΑ δᾶνε εἰς εὐθ. τ. ὀφθ. σον (Α 
αἀάϊηρ λέγει κύριος). Ο 85 τ. ὀφθ. σου εἰς εὐὖθ. 

δι "5 Ἴ:)39. ὡσεὶ κορώνη (3:3). Δ νου]ά 

6 ἃ [αἰγὶ ν [Ατηἑ]ϊατ ννοτά, 45 οσουγτγίηρσ ἴῆγοα {1η16ς 
ἰπ τῆς Ῥεπίδζευςῃ, νΠ1]|6 Δ (3}}) ἄἀοαϑ ποῖ 

ἌΡΡΘΔΓ ουζοϊάς [ἢς 1655 Με]}- Κπονγῃ 15. Νδῆ. (ῆν. 
ΠΡ, καὶ ἐμίανας. ϑγτητη.5 τεπάεγίηρ, καὶ 

ἔνοχον ἐποίησας, 18 βἴταηρο, ἀπά Ξυρροβῖβ [π6 τοοῖ 

ΠἼ. [Ιῃ Μίς. ἱν. 11 6 «αἷθο ἰγδηϑὶαΐθα ἴπ [ἰκὸ 

ΤΑΔΏΠΟΓ ΠΗ ΌΥ κατακριθήσεται (καταδικασθήσε- 

ταῦ)}ὃ 

3. γ. ΠῚ δ ΦΉΡΟΘΆ Ὁ 35 79). καὶ 
ἔσχες ποιμένας πολλοὺς εἰς πρόσκομμα σεαυτῇ. ν)» 

566 Π|5 ἴο δᾶνε δε σγεδά εἰζπεγ ΟἸὉὉ (γεῖ ἔοσ 

[18 πρ. 18 Ὧἃῃ ὑπ] 1Κοὶν τεηδεγίηρ, ἱπαϑτηυοῃ 85 ἰῃ 

νὶ. 21 “5 ἰ5 ἰτγδηϑβϑὶαϊεά ἀσθενίαν, ἀπὰ ΤΣ 15 

[γεαυθητν ἰγαπϑίδιεὰ Ὁγ ἀσθενέω) οτ Ὁ (80 

Ννο.); σοπρ. Εχοά. χχῆϊ. 33, χχχίν. 12; ἴῃς ψῇοἱα 

οἶδιιδε Ὀεΐηρσ ἴπυ5 τεδὰ Ἵπ ἭῬ ὉΛΡ Ὁ 2 ΟΡ. 

ξι. ΤΙΝΌΣ), ὄψις, ίτεεῖϊν. 

(γ.) [ἡ τῆε ἰαϑὲ οἰδιιβ6 οἵ [5 νεῖϑε πρὸς πάντας 
ΡεΙμδρ5 ἄγοϑβε ἔγοπι ἃ τηδυρίηδὶ ρ]ο55 ἰητεπἀεά Ὁγ ἃ 

ΗςΌ. 5ογῖθε 45 ἃ ςογγθοίίοῃ οἵ, οὔ νᾶτγίδηϊ ἴογ, ΣΙ ̓ 

ΠΏ ΜΠ τς ρῥτγεσεάϊησ ᾿νογὰ πᾶν ἢᾶνε Ὀδοη 

τοδὰ Όγ Ο' (5ο Ννο.) ΟΣ 5. [Ὁ [5 ἴσας, ἃ5 

4---2 
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τ Ὀγτίνεγ ροἰϊπῖβ ουἕἱ (Φ  ροστίον, 3τὰ ὅ86ζ. νοὶ]. ἰχ. 
1880, Ὀ. 325), [παῖ δυο Ηδῦτγον ν1}} ηοΐ σοηϑβίγια, 

Ῥυΐ ἰ ἀοε5 ηοΐῖ 5εεῖὴ σεγίδίη παῖ Ο΄ νου ἢδανε 
Ῥοζγοεϊνεά [ἢ ϊ5. 

4 γ' ΡΩΘ. ὡς οἶκον. ΜΒ. 88 (ΜΠ οΝ ἰ5 

οἰοβεῖὶν 4111δὰ ἴο 5}81.) [45 οἰκεῖον, Ὀυϊ [Πϊ5 ἄοεβ ποῖ 
ἄρτεθ ψ ἢ 50}1.. 1156], ΗΟ πιογθονθσ ἴῃ τηᾶγρ. 

Ρτεβεγνεβ ἴῃ6 Ηξῦ. γεδάΐπρ. Ο' ρεγβαρϑβ γεδὰ ΓΘ 

(ςο νο. ντ ]. Ὁ. Μίοδδς! 5, Οὐς. Ῥάτ εὐ Ογξ ἐπ 
ϑεγ. είς. εα. 1. Ἐ. ϑοδίευβπεσ, αδιίηρσοη, 1793), ἴοτ 

᾿1)}}»}}. 8 τεπάεσγεά κατοικητήριον ἴῃ Χχὶ. 132. [Ιἰ 

6685 ἤοενοσ αυϊξο δ5 {͵ εὶγν (παῖ {πὸ ἤσγα τοδά 

ΓΞ (50 Θ΄. Πο]Ζ, Ρ. 90). Ῥεγῆαρβ Ο'᾽5 Ηςῦ. Μ8. ννᾶβ 

Ποῖα ἀϊδίου ἴο ἀδοίρῆεσ. Τῆς ἰαίξοσ ραγί οὗ (ῆς 
νεῖβα ἴῆεν ἰγδηϑίδΐα ἰοοβαὶν, 848 ἱπουρῇ [ΠΥ τοδὰ 

Τ᾽). 
5. ε. Ἅδη. φυλαχθήσεται (ξξΑ διαφ.), τεαάϊηρ 

“δον. 
κ. ὟΣ εἰς νῖκος, ἴτοπὶ ἰἢες Αταζηαὶς δηά 

ουτίδς 56η56 οὗ ἴῃε τοοῖ. (οηίγαβί εἰς τὸν αἰώνα ἴῃ 
Ι. [χχν]].] 39; δἷϑο πεῖγ γεηάδεγίηρ οὗ ΝΙΡΏ. ρΡίορ. 
ἴῃ ν]]. κ. 

ξ ἐ. Γῆν. τὰ πονηρὰ ταῦτα, ποῖ αυἱΐα 

|| γα] ν. 

6. θ “ἔν. ΠΩΣ. ἡ κατοικία, ΔρΡΡΑΓΕΠΙΥ 

ταϊκίηρ ἰξ ἴο θε -- ὩΣ ἿἾ, δπὰ 50 ἰπ υν. 8, 12, οπιττίηρ 
(ἢἣ6 νοτὰ ἰπ Ψ 11. ΕἸβονθοσε (1. το, 1. 22, ν. 6, 



-7]} ΓΕΙΤΙΓΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ. 53 

νἱ. κ, χίν. 7; Ηοβ. χί. 7; Ρχγον. ἱ. 32) ΠΣ Ὁ 

(ΠΣ --} ἰ5. δ δρβῖγαςξ ἡουη. Ἐ δά {πεγείογε (νἰτἢ 
Μι|ιςοἢ 4615) ΠΩΦΌ (Ηορῆῇ. ρῖορ. οὗ “5), Τῇος 

τοοῖ 127, οσσυγγίηρ τννῖος (ὩΣ, Γ20)) ἰη τ. 7, 

δηἃ δραΐηῃ (1310) ἴῃ ὕ. 12, ΤῇΔΥ ἢᾶνε Πεϊρεὰ 

ἰονναγάς ἴῃς Μα55. γεδάϊηρ οὗ ἴῆες ψογά. Ῥεγῆδρϑβ 

"6 5ῃου]α 4150 τεδὰ ἌΡΑ 

2}. ἀλσώδους. 966 οη ἴϊ. 20. Αᾳ. 

γεηάογβ, πλοσγε ἔγεοῖγ τἤδη [5 ἢϊ5 ᾿νοηΐ, εὐθαλοῦς. 

η. ἯΡῚ. καὶ ἐπόρνευσαν (Α"  -σεν), ἀρρᾶ- 

ΓΟΏΓΥ τεδάϊηρ Δ] 85 ἃ οοηϊγασίίοη ίογ ἡ 2] Γὴ, 

Τῆς ΤΣ βοψενεῦ οὔ χνίϊ. 23 ἴοσ ΓΒΕ ὡ Ῥ. ΠῚ 

ϑυρρεϑῖβ παξ Ὀοϊῃ [παῖ οα5ὲ δηὰ ἐπΐδ 6 Ατγαπηδὶς 

ἰογσγηβ. (οιρ. ὙᾺ, ἴη 15. 111. 10. 

γ. ξὶ ΠΡ. πορνεῦσαι αὐτήν. ΤῊΘ οοη- 
σἰγυαοσζίίοη οὗ τῆς [ο]ονίην 5 ΠΡ]6 δοςιι5. (ταῦτα 

πάντα) Μὶϊῃ 15 νεγῸ 15 ἢδγϑῇ, δηὰ [ἴ 5 ὑγορδθὶν 
ἃ οςοτγυρίίοη οὗ ποιῆσαι, ννὨ]οἢ ἢ45 ἀγίβθη τότ (ἢς 

Ρτγεσεαάϊηρ' ἐπόρνευσαν. ᾿ 
η. ΦἸΦΌ, ἀνάστρεψον (33). 

ομί. 5 ἃπὰ α «β. ΓΤ ΠΤ ΠΣ ΓΔ. τὴν 

ἀσυνθεσίαν αὐτῆς ἡ ἀσύνθετος ᾿Ἰουδα. ΓΞ, 

(Ππουρῇ σοπῆπαα ἴο {Π|8 ρᾶβϑϑᾶρεθ, 15 ὑγορδῦΥ δῃ 
δοῖυδ] νογά, δηὰ τς ἴσια γεδάϊηρ ἴῃ σύ. 7, 10. 

Οἰδοσινίϑο ἴἤογο νοιϊὰ ἤανο Ὀδθοη ἢο τστοαϑοῦ ἴογ 
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ποῖ Τσοπίογηγίηρ ἴο {πε ΓΒ οὔ νυν. 8. 'ν»αΞ5 Ο΄ 5 

τοδάϊηρ ΠΣ ΠΩ, νυ] (πιατρὺ δἷοββ 2, 5ὺ6- 

σεβῖεα ὃν ἴδε ΠῚ οἵ νυ. 8, θυϊ τερατάεα Ὀγν Ο΄ 85 

8ῃ δοςοίἀδπίδ!ν οπλεἀ ρατίὶ οἵ {πε τεχέ, δπὰ γεδὰ 

Όγ {πεπὶ ΣΤ ἼΔΩ, 45 ορροβεά ἴο τῆς ροϊητίηρ γδη8- 

πλϊτεαὰ Ὁν ΜΟΊ. ΩΣ, 2εγβαϊία, οσουτθ ἴῃ ΧΙ 

(ἀθετήματα). Αἱ δηγ ταῖς ΠΤ ΤΙΣ νου Βαγάϊγ 

ἢανα Ὀδθη οπιιτεὰ (ἀπ 50 ἰπ Ὅν. ὃ, 10), { Ο’ μαά 

μά ἰξ Ὀείοτε ἵβεση. [πηᾶγ τμεγείογε 6 ἴακεῃ 85 ἃ 

β Ὀβοαυεπί ἀρ! βοαίίοη, κυρρεβίεα ὃν ΕΖεκ. ΧΧΗ͂Ι. 

11 (δὲδ), ἀου 1655 ἃ νϑσΥ [απ ]ᾶγ ρᾶϑϑαρα ἴο [ῃςε 

ΘΑΙ ΐογ ροβί- χῖ!ς [6 νν8. ΠΕ οἴμοσ σσγεακ νογϑίοβ 

ἢανε ἡ ἄσυνθ. ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς 
8. δέν, καὶ εἶδον. ἔν Ψ 6 ἅγα ἴο δοςερῖ Ῥχοΐ. 

ΟΠΒογης 5 Ῥτοροβαδὶ (8ο 85 ἴο μαγπιοηΐζε ἢ [ῃε 

Ιαῖῖεγ ραζὶ οἵ ἴδε νεσβθ)ὴ ἴο τεδὰ πεγεὲ (ἢ ἘΖεκ. 

ΧΧΙΝ, 11) Ὁ. (5ο πεσε Κεηηῃ. 137, ἀπά Ρε5}.), {πε 

ςοτγυρτίοη οἵ ἴῃς ΗδΘδ. ἑεχὲ ΜΠ] μάνα Ῥεεη δαγὶν 

δηουρἢ ἴο Ὀ6 δάορίεὰ ὃν Ο΄. 

α . περὶ πάντων ὧν καὶ εἶδον, περὶ πάντων ὧν 

κατ. 9509Β". Βιυῖ Β"ΝΑΟΘ ον. ὧν 15.««πάντων 25. 

ο»». ὦ. ΤΙΝ. Ο’ σαξεαΐ. 
Υ. ἜΡΟΝ κατελήμφθη, ποῖ τεδαϊηρ ΠΈΣΩ 

(α5 Νο.; οοπιρ. 2 (ἢγ. χχν. 23; 5. ἸΧΧί. Πχχ.]} 11), 

Ὀυΐ Ὁ} Οοτηρ. χ. 19, ψΠεγε δὲ 9) 15 580 γεηάεγεά. 

α α. τῶν, Ο’ «αἀάς εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς, 

ον  θητ}ν ἃ εἰοβϑ, ταἰκθη ἔτγοπι Ὠευῖ. χχίῖν. 1, 3. 

ον. ς. ΓΝ, Οἱ νασαί. ὅ56ε οἡ Ὁ. 7. 

᾿ς 
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ο. θ. ὕρῶ. εἰς οὐθέν, ςοππεοϊίηρ ἴῃς ψοτγὰ 

ΒΟΠΊΘΠΟΥ ΟΡ, βισρεβίεὰ Ὀν Μίοϊ., ἰ5 οἴμογνν 86 

ὉΠ Κηονη) ἢ ὕθΡ. Τατρ. Ῥεϑῃ. Ναυΐὶρ. ἱπίεγργεῖ 
Ὦ 45 ἴδε ργεροϑβίζίοη, ἀηὰ σοπηθδοῖ ἢ [6 ϑαηης 
τοοῖ. 50 ΑΟΝ. δὰ ΚΝ. “τγουρῇ ἴῃς Ἰἰρμίη655." 
(65. ἤοννανεῦ (5ες 7465. 5. ν.), ἴῃ βρίῖε οὗ (ἢϊ5. οοη- 

86Ώ 5115, ἰπ0}1πη65 ἴο ΟΥ», νοΐεσ. 

ον. α. ὙΑΓΤΣ ΠΠΡῚῚ Οὐ νακαι. 

Β ὁ. ΤΌΤ ΤΙΝῚ ἸΤκ. τὸ ξύλον καὶ τὸν 

λίθον. 

10. 0). Ζ. ΕἸ ΊΤΙΣ, Ο΄ σαεαζ. ὅ85εε οἡ σ. 7. 

ον, α. ΓΉΠΥΏΝ, Ο' σαρα ΤᾺε Ηδῦ. ἰη- 
βογίίοη ννὰβ οἰἴοσ ἴοσ ἃ εὐρῇῃαπιίϑίϊς γοάβοη (50 85 

ποῖ ἴο 6επά τῆς ραγαρσαρὴ ν ἰῇ δ), ΟΥ ΠΊΟΓΕΙΥ 85 

ΔΙΊΡΙΠ ἐγ ηρ οΓ οχρδηδίοσυ. Μ55. 26, 36, δηὰ οἴπετς 
(απὰ 50. 58.) δηά Αα. ϑγγηι Ὑπεοά. ἣανε τῆς 

ννοτγάϑ. 
11. 07. ὦ. ΠΣ. Ο΄ ναεαΐ, ἀου 1655 γί ρμεὶγ. 

12. α ὁ. ΓΔ). Ο’ εὐάϑΞ πρὸς μέ. 

ξι δρατιον, οὐ στηριῶ, ἴτεεϊγ. (οτῃΡ. 

ψυὶρ. ασυεγέαι. 
α ὁ. ἽΝ . μηνιῶ. Ο΄ δἀὰάς ὑμῖν. 

123. ξι ὈΡΏΌΦ).. ὑπήκουσας (Α ἤκουσαν). 

Ο’ πεοδὰά υμοῖ μᾶνε γεδά γος (45 νο. πιαῖκθ5 [Π 6πὶ 

ἀο). Ταγρ. δπά Ρεϑῇῃ. ἕδνουγ Μ.Τ., δῃὰ ϑυςῇ ἃ 
σἤδηρα οὗ πυπθεγ ἰ5 [156}{ ἴαγ ἔγοπὶ δ᾽ίΐθβη ἴο {πε 
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σεπίυβ οὗ ΗδΡ. (ε.Ρ. στ. 18, “5 το (ὀξ); ΝαΡ. χίϊ, 
22, ΧΧΧΙΠ. 7:1 5. 1Χ. 4), δὰ ἤογε νου 4150 αυΐΐα 

[411 ἴῃ ἢ 1.5 τοπάδηου ἴο πλίηρὶε ἴῃς ᾿πιᾶρσὲ δηά 

ἴῃς τηϊπρ σἰρηϊπεά. (ὅ8εε οἡ {1}. 1.) 
14. Ὁ ὩΣἾΖ,. ἀφεστηκότες. (οπίταϑί Ὁ. 22, 

ἐπιστρέφοντες. 

ξι. ΣΥΣ δὸξξ, ἐγὼ (Α ρτεί. ἰδοὺ) κατα- 

κυριεύσω. Βεπῖάε5 [ῃ6 5ἰγδηρδηθθθ οὗ τῆς ἴεδηϑβε 
ἤσγε, ΨῈ πῇᾶγῪ σοηΐϊγασι ἴῆ6 νογΌ υδεοὰ ἰπ χΧΧΙί. 13, 

ἠμέλησα. Υεῖ ἴῃς Ηδοῦ. νογῦ τηυϑὲ ἢᾶνο ἴπ6 5Δπ|6 

τηϑδηΐηρ ἴῃ Ὀοΐῇ ρΐδςοοϑ, δπὰ ἴῃ ἔδνουσ οὗ ἴΠ6 5εῆβε 
ἀμδδαηαὶ 156 ποῖ οηἱγ ἴῃς σοηΐοχί πεγα, θὰς τῆς υδᾶρσὰ 

οὗ ἴῃς νογὰ εἰϑενῇογε ἰη Ο. ΤΌ Αα. ϑγπιηι. πᾶνα 
ἔσχον ὑμᾶς. Μυΐρ. υἱ» νεδίδν. 

15. γ. ΠΣ ποιμαίνοντες (Α ποίμαινες 516), 

γεδαΐηρ ΘΝ. 

Υ. ΤΣΑΝ μετ᾽ ἐπιστήμης, 85 1 [ῃγοιυρῇ σοη- 

[ιβίοη Ὀοίνεεη ἴῃς βουπάβ οἵ 3 ἀπά ᾿. Εογ 
5 ΠΊ 1] γ ᾿ηϊεγοῆδηροα, ΠΟΠΊΡ. Χ. 3. 

16. (ξ α.) ΠῚ ΓΞ διαθήκης ᾿Αγίου ᾽Ἶσ- 

ραήλ. ῬτοΔΟΪΥ ποῖ ἃ ἐοδενεϊοηὰὶ νατίαἰϊίοη. [1 
νὰ5 Κηοινῃ ἴο 5Η. (πιᾶγρ.), νος ἢ ποννανοσ ἀρτθοϑ 

ΜῈ ΜΟΎ. [τ πιᾶν ἤᾶνε Ὀδεη συρρεοίεα ὈΥΓ 8οπὶε 
[πτυγρίς] ἐοση,. 

ε δηῃὰ ἕ:. ἸὩΥΞ)" Ω . οὐκ (Α καὶ οὐκ) ὀνο- 

μασθήσεται (9). Μ5. 88 δἀ κἀς ντῇ δϑοζουϑκ ἐν 

αὐτῇ. (8ο 5Ηη.) 
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ε. ὙἼΡΒ., ἐπισκεφθήσεται (Ρ5"). 

ε. συ". ποιηθήσεται. ΤΠῖὶς ἰασῖ (ἰποοη- 

5516 Ἐν οπιϊττεὰ Ὀγ Ννο.) ννᾶ5 ΝΕΤΥ πδῖυγα!γ, δηὰ 

Ῥοτῆαρ5 σίσμεγ, τεαὰ ὃν Ο' ΠΩ, δηα τπεγεῦν 

ἀείεγηγηδα {πε ἰγεαϊπγεηΐ οὗ πε ἴννο ργενίουβ νεγῦϑ. 

17. αα. ἘΠ ΤΩΣ. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις 

καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἀρτεεῖίηρ ψ ἢ ἴῃς ΗςΌ. οὗ 
Ι. [Χχν].] 4, 20, ρα τῆς ει εγ ρᾶτῖ ϑυρσρεἌρίοά 
αἰϑο ὃν ἴῃε Ρτεοεαϊηρ δηα ἰο]]οννηρ νογβ68. 

οπ.α. Ὦ ὕχεν Γ᾽ Σ Ο΄ σναεαί. Ῥτοδα- 

Οἷγ ἃ ΗἙἝςΡ. Ῥίοβϑ, Ξυρρεδίοά γῃ χχίϊ. 6, 1 ψ τ 
Ρτγοί. εγης (ρμζρεξ (0᾽»;92.) νγεὲ τεδὰ ἴῆεγε “,." (ἴο 

ΏΙΟΣ δὲ 5111] [65116.65) ἴογ ΧὩ 

ὃ. ΣΣ. ἐνθυμημάτων ΤΑ ἐπιθ.). Τῆε κἴυαν 

οἵ τπῖ5 Ψψογὰ ἴῃ ἰἴ5 εἰρῃξ ὀσουγτγεποας ἱπ ΜΟ. οἵ ]., 
τοροῖμοσ ἢ 115 ναγγίηρ τεργεβεηϊδίίοη ἱπ Ο', ἰη 
1[561{ δπιοιυηῖς ἴο ἃ αἀἰβργοοῦ οὗ Νο. 5 [δοῦν [ἢ 
ΧΙ. 8, ΧΙ. το Ο΄ ἀοεβ ποῖ γεπάογ ἰπ δὴν νὰν. [15 
ῬΟΘ510]6, [πΠουρἢ πη} Κεῖγ, τμδι ἴο [ἢ 656 νι]. 24 5Βῃουά 

Ὀε δά ἀεὰ. (ες ποῖς ἔπεσα.) [Ιἢ 1Χ. 13 [14], χνί. 12, 

ΧΥΠΣ. 12 Ο΄ ἢἣ45 τὰ ἀρεστά, ἴῃ ΧΧΙΙ. 17 πλανή. Ννο. 
δΔοςοογάϊηρ]ν “τεϊγδηβϑδῖθϑ᾽ τῆς στεεκ ἰῃ ἐδοῦ ρᾶββϑαρα 
ἰπῖο [6 οτγάϊπατν ΗςΌ. εαυϊναϊοηῖ5. Βιυῖ ἴἢ.5 δο- 
οογάϊηρ᾽ ἴο ΠΙ5 ῥγ οὶ ρ 65 ἴῃς Ρὑγε- ϑερ[υδριηΐδὶ] τεχῖ 
(ἴο φιοῖς Ῥτγοί. Η. Ρ. 5.1 }) “ ἀϊὰ ποῖ σοπίδίη τς 
ννογά δἵ 411, θυῖ αἰνναγβ δὰ βοπῖε οἴδεσγ ννογὰ ἴῃ 115 
Ῥἷαςς," δὴ Ὠυροῖμαϑίϑ, ννῃίςῃ, υἱέεγγ ἱπιργοόθδῦ]ς ἴῃ 

1 ὅες Ὠσ Ὀτσῖνεσ ἴῃ 24 ροσίίον, 1.ς. Ρ. 318, αῃὰ Ρτοΐ. Η. Ρ. δι ἢ 
ἴῃ )ομγναἱ οὐ 816). 2. 1.ς. Ὁ. 112. 
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1156] ἰ5 τεπεγεα 51} ῆογε ἤορεΐἜςββ, 85 ᾿σ Ὠγίνοῦ 
ΡῬοϊηΐς οι, ὈΥ “τῆς ἔαςϊ, [μδξ ἰη τ[π6 ἔννο οἴπεσ ρ]δςθϑ 

Ψ Ώοτς ἴῇς νογὰ οσοσιτα ἴῃ ἴῃῆς ΟΙἹΪα Ταερβίδιηθηῖ, 
Ιου ςεγο ΠΟ ΠΥ 20, 18 [19], 5. 81 [80], 13, ἰξ ἰ5 τερτε- 
βδεηϊεα ἰπ ΧΧ. ὉΥ ἀποπλάνησις (45 ΌΥ πλανή ἴπ 
7]εγαηλίδῇ 23,17) ἀηά ἐπιτηδεύματα." Ὠουθῖ]655 ἴῃ 6 

ψοταὰ νὰ5 βίγδηρε ἴο Ο', δηα οοπβεαυθηςν ἴπὸν 
ΨΟΓς ἰῃ δδοῆ: ο456 συϊάεα Ὀγ ἴῆ6 σοηῖοχί. 

νὲ πιᾶὰν ποῖε ἴπαΐ ψογάβ επάϊηρ ἴῃ 3) ὮΝ, 

ὙὮ16 δοπλενῆδϊζ τατγο ἰη οἵποσ ΒΙΌ]. ΗΘ Ό., ἂγεὸ ίανοιυτ- 

1685 ἢ ]., δηὰ δε νεσν ἰγεαιθηῖ ἰπ ΑγαπΊδὶς. 

(οτηρ. ΣΉ, ΓΉΣΌΘ (ἴἤγες {{π|65) ἴογ ΠΡΌ, 

Γ} ((οσ μρ5) ΤΆΣ. ΕῪογ οἴπες ἜἼχϑηιρῖεβ 86ὲς 

ΚΏοΡεὶ, 767. (λαϊάαΐδανις, Βτγαϑίδιι, 1831. 

18. Δ. ΒΥ. Ο΄' δἀάς5 καὶ (Α οηϊ. καὶ) ἀπὸ 

πασών τῶν χωρῶν. Τα ἴοπάσηογΥ ἴο ϑυρρίεπιεπηΐ 
ΟΥ ἐχρηά οχίϑτηρ, ᾿πουρῇ ἴο ἃ [655 Ἔχίθηϊ, ἰῃ Ο΄, 
ΤΊΔΥ Παζα ΡῈ Ἔχρίαἰπεὰ 85 οοηηεοϊεά ΜΙ ἃ παΐυτγαὶ 
ἀεϑῖσγε ἴο ἱποϊυάε [ἐν ᾿ἰνίηρ ἴῃ ΕργΥρί. 

ἕ α. ἈΚ ΡΟΤΑΟΝ τοὺς πατέρας αὐτῶν. Ο΄ 5 

αἰϊεγαϊίοη 5 ἴογ ἴῃς δακε οἵ ϑπιοοίμηθθθ. Ηδῦ. 
ἰάϊοτι ἤοννενοῦ (566 οἡ σ΄. 13) 5 νεῦν τοϊεγαηΐ οὗ δυο ἢ 

οἤδηραϑ οὗ ρεγϑοη. 
19. η. ΠΝ, Ο δά Γένοιτο, Κύριε, νὨΪΓῃ 

5 {πεῖς τεπάογίηρ ἰη χί. ς οὗ Γ᾽ ἸϑΝ, δηᾷ ἰ5 ἱπῖγο- 

ἀυςεά Βετε, 85 (Ο]]ονν Πρ αροη 186 ἐγαπϑίδίοτθ᾽ 85511Π10- 
τίοη ταί Ὁ Ν τοίογϑ ἰο ἴτε ργορῃεῖ, δῇ δϑϑυπιρίίοη 

ῃοῖ αἰϊορείπεγ ὑἀππαΐυγαὶ, ἤθη ΜῈ σοηϑβίαεσ τί 
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[Πῃ6 ῥγοηοιη ἰ5 εἰ ρῆδίις, 45 ᾿πουρῇ ἴο ἱπάϊςαῖϊα ἃ 
σἤδηρε οἴ βρθαάκεσ. Δα. ϑυπΊηι. δηπὰ 5}ῃΗ. ᾶγὸ δραϊηϑί 

[ες νοτγά5, ννμϊςῇ Ο΄ (5εε νο. ρ. 192, ψῇο τείειβ ἴο 
Μονεῖς δηὰ Ηἰζὶρ) ργοῦθδῦϊὶν σοῖ ουΐϊ οὗ [ἢε ἽΝ 
(9 ΠῚ ἸΌΝ) ΜὨΙΟἢ (ο]ονν8. 9566 οἡ 1. 2, 3. 

ν. ὯΝ θεοῦ. ΜΙιάτγαβῃϊς. ΜΊίϑεά ὃν τῃε 

[ο]οννίηρ ΓΝΩΝ (νη οἢ ὑπὰν τεπάεγ Παντοκρά- 

τορος) ἴπεγ αἰά ποῖ ρεγοεῖνε [πὶ ᾽Ὡ Ν 15 ἀεβογιρίϊνε 

οὗ ἴῃε ἱπῃοιίζδαηςε, ποῖ οἵ ἰΐϊ5 Ὠίνίης Ονποτ. Τῆε 

τεπάογηρ οὗ ἰῆς οἴπον αἸκ. ν΄ εγϑϑ. ἤθσα ἰ5. ὑποογίδίῃ. 

ε. Ῥ ΝΗ, Ὁ 3, ΦΤΙ. καλέσατε, ἀποστρα- 

φήσεσθε (ὯῸ αἀποστραφήσῃ), [ο]] ον ηρ "5 ΟΣ, 

Ἰ). 5ο Ρεβῃ. Βυῖ 5ΗῃΗ. «πὰ Νυΐρ. ἄρτεε 

νι Ὁ. 

20. γ. ΠΡ Θ. εἰς τὸν συνόντα αὐτῇ. ΤὨε 

ΗΘ. ἰ5 βυκρίςίοιιβ, 85 [6 ΟἿΪγ σαϑεὲ ἤεσε ἼΔΩ [5 

οοηϑίσγιςϊοὦ ν ἢ ἸΏ. Ὦ διὰ ὃ νεῦθ οἰπηαῦ ἴῃ 

δῃοίεηϊ ψττηρσ. 8566 Ννο,, Ρ. 273. 
ξι. ὈΓ23. ἠθέτησεν (ἰδ -σαν), ἃ Ιοοβε ἴγαι5- 

ἰαϊίοη, ΌΥ πο πιδεδηβ8 ψψνδίγαπτηρ 5 ἴπ Δ55ὈΠΊ ΠΡ, 

νι Νο,, 4 αἰβετγεης τοχί. 

21. δι ΝΡ. χειλέων, τεαδίπρ ὩΒΙ,, 85 {μαῖ 

ψοτὰ ἰ5 ἴῃ τοπάεγοα ἴῃ ΕΖοκ. χχίν. 175. 566 

[τοῦ αῦονε οὐ ζ. 2. 

ξι. ΠΠΙ. καὶ δεήσεως, Ἰοοϑβεῖν. 

γ. ΠΝ ΠῚ. θεοῦ ᾿Αγίον αὐτῶν, ἀρρᾶ- 
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ΤΕΠΕΥ τεδάϊηρ' ἴοσ ἴπε ἤτβε ψογὰ (ρεγῆδρβ οὐηρ᾽ ἴο 
1ΠΘΡΊ 1 οὗ Μ5.) ΘῊΡ. 1 σαπηοῖ σοηβίπιε ΝΝο.᾿5 

ςοη͵]δοΐυγα ὈΡῚΡ ΟΝ. 

22. Ὁ ΔΊ). ἐπιστρέφοντες. ὅεξε οἢ ὕ. 14. 

ξί. ΠΕΣ. καὶ (ργοῦθὈ]νῪ ποῖ γεσεηβίοπαὶ, δῃὰ 

ῬεΓΠΔΡρ5 ἱπιτοάυςοά ΌΥ ἃ ςοργ!51) άσομαι. Ν ε Βηά 
αῦονε 30 Μ55. ψ ἢ δὲ ΒΘ (Θεα Κεηη.). (οπρ. 
Ῥτον. χυῇ!. 9, ΠΒΓΑΘ, ὁ μὴ ἰώμενος (005. α͵5ο {πε 

ἰηβεσίεά περαϑῖϊνε ; ἴοσ ψῃϊοἢ 566 οἡ ἧ, 31). [η85- 

Γαυςοἢ ἃς ΓΒ δ ἃ Πουῖοσ νογὺ ἴῃ Καὶ, νὰ σοδηποῖ 

(ἢ ΜΊςἢ.) ἰγδηϑιδῖς ΠΡΟΣ Ὁγ γορεζία»ε, ἀπὰ ἴῃς 

Μ455. ρυποζυδίίζοη (45 ἃ τὰν) ν6ὙὉ) α͵ἷ95ο ἱηνοῖνθβ ἃ 
Ὀοτγονίηρσ οὗ πιδδηΐηρ ἔγοπι ἐς Β, 85 ἰῃ χίχ. 11, 1]. 9, 
Δηὰ 950 ἴῃ οἴπεσ Βοοκβι 850 Νὰ πᾶν σογρ. ἴδε 
ϑυρ 5. ΒΘ ἴῃ νἱΠ. 15 (ἢ [656 ἴῃς ΗδΡ. ποῖς 5ιρ- 

σεϑῖβ δὲ 8ἃ5 ἴῃς πιοζὰ σογγεςῖ 5ρ6]}1η6), δηὰ ΓΘ ἴη 

11, 24 (5ο Ὀεβῖ δαϊτοἢ5) 45 δραϊηϑί Ὁ δ Ὶ8 ἴῃ χίν. 6. 

Οὔϑεγνς τῃδΐῖ, ΔΙ ουρἢ ΠἸΒῚῚ (πα ΗἸΡὮ.) πᾶν 8Ρ- 
Ρέᾶσ ἴῃς πῆογα ϑυ δῦϊας οὗ ἴπεῸὶ ἴννο τοοΐβ. ἴο Ὀς 

οοππεοῖθα ψῈ βυς ἢ ἃ ψογὰ δ5 ΠΩ, γεῖ ἰπ 

Ηοϑ. χίν. 5 ΝΒ (ἢ πο νατγίδητ) ἰ5 Ἰοϊπεὰ ν ἢ 

186 δᾶπι6 Ψψογσά. 

γ. 5 ΠΞΊΦΌ͵ τὰ συντρίμματα ὑμῶν (Α 

αὐτούς). Συντ. ἰ5 υδοά ἰῃ νὶ. 14 ἴο τεηδεγ Ὃ (πὰ 

50 συντριμμός ἴῃ ἷν. 20 ἀπά συντριβή ἴῃ ἰν. 6); Ῥυΐ 

τῆς Ηδεῦ. ἰεπιρῖβΒ ἴἢ6 οσοπ͵εοΐυγε ἴμας Ο΄ τεδλὰ 
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ὈΣΞΦΏ, ἃ νογὰ υϑεὰ οἵ ψάνεβ, εἰπε ΠΠτογαΠ]ν 

(0οη. ΠῚ 4) οὗ 8485 ἃ ἤρυτε οτ οδ]δγν (5. ΙΧ χν η,. 

8; 29. χχΙϊ!. σ, Πεγα [6 ρᾶγα]]6] ἴῃ 5. χν!. ς Πᾶς 

Δ) Ι «ἀπηοῖ πα παι ΠῚ ΣΦ (Ξυρρεπίεα α]ςοὸ 

ΌΥ ΜίςΒ) “15 ἃ Μοσγὰα ἰῃ δοΐιδὶ υ5ε" (Η. Ρ. διῇ, 
Ι. ̓ς. Ρ. 115}. 

α ὦ πὰ ε. ἘΝ, ἸΓΝ ἸΠἼ, ἰδοὺ δοῦλοι (Ὁ οἵδε) 

ἡμεῖς (Α ὑμ.)) ἐσόμεθά σοι. Ο’ ϑ86εη8 ἴο ἢᾶνςε 
ἰηϑογίοα δ. (οηλίτεἀ Ποννενοῦ ΌΥ πλὴν Μϑ85. δπὰ Ὁγ 
ΘΗ.) 85 ερεχερείίςδὶ. Τὸ ϑῦρροβο, ψ ἢ Ὗνο., [παῖ 
{πον Παά 4 αϊξετνεηΐ τεχῖ, 15 ΠΟΙ ὑῃπθοθϑϑαῖυ. 
Ννε πᾶν ἀεοϊΐης Ρτγοῖ. Η, Ρ. δηλ 5 σοπ͵θοΐυγε 
(1.ς. Ρ. 1τ1ι7) ἸΣ ΤΙΣ ἴογ ἸΓΝ { νὸς ροίηϊ τς, ἃ 

ι.56 οὗ τιν ψΠϊςἢ απ Ἡδεάιν 6 οδ] θά ἜΣ 

ἴῃ 1156101 ἴῃ 1π6 ἴδλος οἵ βυοἢ ἃ Ῥᾶϑϑᾶρσε 5 Ηδρ. ἰΐ. 17 
5. ἥη., απὰ νῃοῃ, Ἔνθ μδά ἰξ πο Β10]. βυρροτῖ, 
ψου]ά ργοθαθὶν ἤᾶνα ρῥγοβθηϊοά, 85 ἰδυ 85 οἱδϑϑίςδὶ 
ΗδΘΌ. ἰς σοποογησά, 5π|4}} αἰ συ ν ἴο ἐπ {γᾶπ58- 

Ἰαϊοτϑβ. 
23. ξὲ ΝΠ ᾿ΘΠ ΓΊΡΣΔΌ. οἱ βουνοὶ καὶ ἡ 

δύναμις τῶν ὀρέων, ἸοοΞΕΪν. ᾿ 
Ν.Β. Τῇΐβ νοῦβϑεὲ [ΙΓ 5Π65 ἃ ρσοοὰ δχϑιρῖὶε οἵ 

Ο΄΄9 τοδάϊποϑ ἴο στοπάθγυ ἴῆς οᾶπς Ηδῦ. νοτά, 

οσουγτίηρ νος (13}}) Ὁγ ἀιβεγεηξ ψνογάβ, ὄντως 

δηὰ πλήν. 
24. ἡ })3Ὁ. ἀπὸ νεότητος ἡμῶν. ΑΘ ἢανς 

αὐτῶν αῃὰ 50 5Η.; Ρεξῃ. Ψαυ]ρ. 85. Μ.Τ., ψῃϊςι ἰ5 
οἰδαγὶν πρῃϊ. 
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25. 072. 4. ΟΝ πὴ στ. ἔναντι τοῦ θεοῦ 

ἡμών. ᾿ 

ἱν 1. ξ , φιίνφιῖθς. ῬτοῦΔΟΙΪν Ο΄ ἰουπάὰ {πε 

ΗΘ. βξοπιονῆδὲ {Περὶ ]6. ΑἹ δὴν ταῖθ {πεν πιδάς 

ἃ ψτοηρ Ποῖος Βετα δπά δἱ ἴδε Ὀερίπηΐηρ οἵ ψ. 2, 

ἴῃ [6 ρΡεγζβοη οἵ ἴῃς ἤνε νετὺϑ (ΞΖ δὲς, ὙΠ, 

ἽΣ, Π.3}9)), (ἢῆ6 ἢγϑδὲ ίουσ οἵἱ ψῃϊοῆ ἤονένεῦ 

αῖθ ἰπ ποπιβεῖνεβ δπιρίσιουβ ἱπ (Πὶ5 τεβρεςοῖ, δπὰ 

{πεν ἰαἰ]εἀ ἴο τεοορηΐδε (ἢε οἷυε αῇογάβά ὃν ἴδε 

οὐχ ἰη ΡΟ. 

ον. (α). Ὠδὲ). ἐαν. 

ας. “82. ἐκ (Ο ἀπὸ τοῦ) στόματος αὐτοῦ (Α 

οπι. ἐκ στ. αὖ.) καὶ ἀπὸ τοῦ (ΝΑ οπι. τοῦ) προσώπου 

(ΝΟ δὰῳὰ μου; Α δἀάς αὐτοῦ). Ο΄ 5 τεπάετγίηρ ἰ5 

οοηῆαῖεα, 45 ἱποϊυἀΐηρ ἴδε οογγυροη 5. Εοτγ ]οβ85 

οἵ ὃ φοπιρ. κὶνί. [κχν!] 12 (ἼΣΡ, φωνήν σου) ἀπά 
50 ὯΦ᾽ ἕοσ 7) ου τς Μοδδίϊε βἴοπα. 

γαπά ξ 4. ΣΣ δέδη, εὐλαβηθῇ (ἌΣ. Ἐοτ 
Ο΄"5 (τεϑάοητχ ἰπ ἀεαὶηρ Ὦ ἀξ εἴς. 566 οη ἴΪ. 31. 

2. α ὦ. Οἷς δἀαϊκίοη (αἴ ἴῃς εη4), τῷ θεῷ ἐν 

Ἱερουσαλήμ, ἰουπά «50 (Ὀαΐ Ἰσιδ}} μαϑ5 δὴ δϑίεγί5Κ) 

ἴῃ 5}ῃ.., ἰ5 ρραγεηθν Μιάγαϑῃϊς. 

3. ξα. ὃ: ᾿ “7. καὶ τοῖς κατοικοῦσιν Ἵερ. 

(Α οπι.), δϑβϑϑι πη ]δτίηρ ἴο {πε ἰαηρυᾶρα οὐ πιδην 

οἴπεσ ραϑϑᾶρεϑ, νίΖζ. Ὁ. 4, χὶ. 2, 9, ΧΗ. 20, Χν 1. 11, 

χχν. 2, χχχν. [Χ]}.} 17, χχχνί. [Χ|1}.} 31. 

Ννε πᾶν ποῖε παῖ ἰπ ἴδεβδε ψμεγενεγ ἴῃς ψογά 



-τν. 7] ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. 63 

δϑ[νδξ οσουτβ (νίΖ. μεγε δπὰ ἱπ ἴπε (ο]]οννίηρ υ.; 80 
χί. 2, 9, χνίϊ!. 11) Νο. οοπϑίάεσ. Ο' ἴο ἢδανε τοδά 

δε, δἰτῃουρἢ πὸ ΗΘΌ. 5ἴηρ. ἢΔ5 ἃ πῖογε υπάουδιοά 

οἰαΐτι ἴο ἃ οοἰϊεςῖϊίνε 56ηβ6, ἤθη ἴδε οοηίοχί 50 

τεαυΐγεθ. (ες θευΐ. χχνίϊ. 14; 05. ἰχ. 6, χ. 24; 

Τυά. ἰχ. 55, χν. 10, Χχ. 33, 36, 42:1 5. χίν. 22; 

2 5. χν. 13; 1 Κ. νη]. 2 εἴς.) ὅὲεςε Η. ῥΡ. ϑηιῇ, 

Ἰ. ̓ς. Ρ. 113, οἡ [ἢϊ5 ν., δηὰ ᾿. 111, Οἡ 11. 6. 

4. αἀδαπηὰγ. τῆ, τῷ θεῷ ὑμῶν. ϑϑγτητη. 

Ὧ45 τῷ κυρίῳ, ψυὶρ. 1)ον»7)10. 
ἕ τ. ὙΠ]. καὶ περιτέμεσθε, Ὀυϊ "Δ περιέ- 

λεσθε (Α -θαι). ὙΠε Ἰδξῖεγ γεπάδγίηρ 'νγᾶβ ὑσοῦδοὶν 

βυρρεδίοα ὃν ἰἴ5 οσσυγγαηςε ἰπ Ὁ. 1. 
ε. ἼΏΠ,͵ ὁ θυμὸς αὐτοῦ (ΑὉ μου), 85 [οι ρῈ 

(ἢε ψοτάς οἵ {πε ργορῃεῖ. ΤῆΪβ ἰ5 ποῖ ποιίοεὰ ὃὉγῪ 

Ννο. 

5. ον. (4). ἸΩΝῚ, εἴπατε (δ Α ῥτεί. καὶ). 

ξ ὁ. δ 22. μέγα, ἔτεεῖν. 

ὝἜΞΌΣΙ. τὰς τειχήρεις, αῃά 50 5Η. Α 8895 τ. 

ὀχυράς, δἀορίεά τοι νὶϊ]. 14. Τειχ. οὐσιγθ Ὦδγα 
οηἷν ἴῃ ]., ῃ 16 πόλεις ὀχ. 5 ἃ ἱτεαυεηΐ εχργεβϑίοῃ 

ἰη ]. δπὰ εἰβενβεγε. 
6. ε. Ὁ). φεύγετε (Ὁ) οΥ Ὁ) 566 Φ. 21. 

ὙΠ, ὅ5:ε οἡ νἱ. 1. 

7. γγ. ἸΣΞΘΏ. ἐκ (ΣΑΟ τῆς) μάνδρας αὑτοῦ, 

Ροβϑβίθ!Υ τεδαΐησ 292. (οπιρ. Ρ5. Χ. 9 [ἰχ. 30]. 

ο". ὦ. ἸΤΙΖΝ. ἐξολεθρεύων, ἂτῃι΄ εαϑγ ᾿οη- 
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[υϑξίοη οἵ εγς, οὐγηρ ἴο ἴδε επαάϊπρ' οὗ ἴδε ῥγανίοιιβ 

τνοζά. 

ξι. ἼΧΝ. τὴν γῆν. 9566 [ΟἸ]ονίηρ ποίδ. 

ξὶ ἼΠ). καὶ πόλεις (Ο αἱ π. σου). ο. (45 

Η. Ρ. ϑπιίῃ, 1. ς. Ρ. 110, Ροΐηΐβ οὐ) πη πιαϊκίηρ Ο’ 

τεδὰ Ὁ Ω) ΠῚ, ἢδ45 ἰαἰϊεὰ ἴο ποῖε {παῖ ΒΑ αὐ ανε 

καὶ πόλεις (νου πε ἄγος). Ῥγοῦδῦὶν Ο' τεδὰ 
ἰ δ5 ὮἼἢ), δπά {8δη πιδάς (Πεῖγ τεηάδογίηρ οὗ [ἢς 

ΡῬτεςδάϊησ ὩΣ ἴο οοηίοτπι ἴο ἴξ. 

θ. ΓΟ. καθαιρεθήσονται. Τῆς τεπάοτγίηρ᾽ ἰ5 

ἀοίεηϑιθϊ!ς, ν ἢ τῆς ΗΘ. 85 [ἰ οἴδη 5. (Κορ. ἴΠε 
56η56 οἵ ΠΝ (δυῖ πη ΝΙΡἢ.) ἴῃ 2 Κ. χίχ. 25; 15. 
ΧΧΧνῖ. 26. 1 ποννενοῦ Ψὰ δὲ ἴο ἰοοῖκ οἡ Ο΄ 85 
{γδηϑ]αιίηρ 4 νατίαηπῖ, Η. Ρ. ιν (1. ̓ς. Ρ. 109) ἰ5 
ἀου 1655 τίρμς ἴῃ Ἐπ κίηρσ τπᾶΐ 845 καθαιρέω ἰ5 
564 45 ἴῃε τεηάογίηρσ οὗ ΤΠ), [Ὁ [5 Ῥτοῦδῦϊ]ς παῖ 

{Πεῖγ οορν πὰ ἃ 'ννογὰά ἀεγίνβα ἔγοπὶ ἴῃαἴ τοοῖ. Ης 

ἄοες ποῖ Ὠοννενεῦ Ἂχρ δίῃ ἢον (ἢς νοτὰ ΠΥ ΠΣ, 

νὩϊοἢ ες δϑϑίρηβ ἴο ἴπδ6πὶ ἃ5. οἡ ἴῃ ψῇοΐς {ποεῖν 

Ῥτορδῦϊε τεδαΐησ, οδπ Ροβϑίὶν ὉὈδ6 ἰογτηιθα ἰσγοχτὴ 
(Πο56 τοοῖ-Ἰεζίογϑ. 

8. ξὶ. ἸδΙΩ, ἐπὶ τούτοις, ἔτεεὶν. 
(ον. 4.) δ ὙΠ. ὁ θυμός (Ὁ αἀάς ὀργῆφ). 

[πη ἴῃς δος οὗ [5. χη. 13 γα σςδηηοί ἴδε] δῖ 4]] ουσα 

ται Ο΄5 Ηεςῦ. ἰοχί νᾶς ποῖ ἴπ6 584Π16 8ἃ5 οἵἕβ. Μϑ595. 

Δ Νοῖ Βονενεσ, 85 ἢς βᾶγς, “{πῖος " Ὀαϊ οςς (11]. 14) ἰπ ]. 

ἋἜΞ 
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23, 26, (Ωο 58.) Οοτῃηρὶ. ΑἹά. μανε ὁ 0. ὀργῆς. 
Ὀργὴ θυμοῦ (οὔ5. {6 οτάετ) ἰ5Ξ 186 τεηάογίηρ οὗ 
Ἂς ΤΊ ἴῃ τ. 26. 

(ξ α.) 3, ἀφ᾽ ὑμῶν (δὲ" ἡμλ Αἡ εαϑν δηὰ 

ἰγεαυεπέ σοτγγιυρίίοη οἵ ἡμῶν, ἐνεη {{ {πε τεδάϊηρ ὃς 
ποῖ οτίρίπαὶ, δηδ ἃ ίγεβε σεπάδγίηρ ὉῪ ννὰὺν οἵ 
ςοηϊογηιίησ ἴο {πε εδγιίεσ ραγὶ οὔ ἴα νυ. Ρεβῇ. 
νυϊσ. ἀστεὲ ψ τῇ ΜΟΙ. 

1Ιο. Σ Ὦ, ὅεε οἱ. 6. 

ξ ὦ. Ἅλαν ΣΝ, δέσποτα Κύριε. ὅ86ε οη ἰΐ. 
22. 

ΟΖ. ὦ. Ὁ» ΓΟ, ἔσται (ΔΟ «δἀὰ ὑμῖν. Ο΄ 

νου ἃ παγάϊν πᾶνε ἀϊδγεραγάεα τῆς βεσοηὰ ψογά. 
α ὦ. Δ) καὶ ἰδοὺ (ΚΑ ο»". ἰδ.) ἥψατο 

(Ο ἅψεται). 

ξὴ ἘΣ. τῆς ψυχῆς αὐτῶν, ἔτεεὶγ. 

1. εἰ ὮΝ ἐροῦσιν, ίτεεῖγ. 

ξι. ΓΝ πλανήσεως. Νόοπε οἵ [Πε οσοη]δοΐαγεϑ5 

86 αυἱῖε 5δἰΞίδοϊογσγνυ. Ρσοῦδοὶν ἴπ6 ννοτάὰ ννᾶ5 
ΠΊΟΓΘ ΟΥ 655 {Πρ ]6. Αα. (πνεῦμα) λαμπήδονος, 
ΥτηπΊ. (πν.) καύσωνος. ὁδ1 εζγ. (υδη71.5) 276715 στε 
γογῖς (τοδα 4770᾽715). 

ον. ὦ. “ὩΠἼΩΣΒ ΒΦ. ἐν τῇ ἐρήμῳ, τῃυ5 

οτηϊτείηρσ ἴο τεηάοσ 5. ὅεε οχ {ϊ. 2. 

12. ΟΖ. α. ΠΡ ΝΟ. Ο΄ ναεα. ὙΠπε Ηθορ,, 

οννενεῦ ΝῈ πᾶν Ἂχρίδίη ἴ{, ἰ5 αυνννασά. Ῥεγῆαρς 
ἰ τεργοϑεηΐῖβ ἃ ροβί-ϑερίυδρίηϊα!Ξ:Π οσγοσ, ὑνδ ποῖ 

5, 5 
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ῬΓΟΡοΥν ογαβοά, θυΐ δοοοπιρδηϊεα Όγ ἴδε πιαγρίηαδὶ 

ςοτγγθοίίοη ΝΟ Εἰῖμεγ τῆς ϑουροεαυδηΐ οοργίϑῖ 

ΜΝ Ὦο :ηϑογοα {ῃς ἰαζζοσ ἰπ τῆς τοχῖ, ΟΓ δΔῃοῖπογ οὐδ 

δάἀἀεά [ἢς ΗΠ ἴο ὡς Ό, 50 8ἃ5 ἴο οδίδίη ἃ ψογὰ οἵ 

ἰδταῖ τ ἀρρεάγᾶηοθ. Ασχα. ϑυππι. Τμεοά. ἤᾶνε 
ἀπὸ τούτων, ΜνΏΠ6 Μϑ55. 22, 36, ἀπὰ οἴδειβ ἢδνε 
{π656 τνοτάβ. ψιπουΐ, ἀηὰ 88 (5. 581.) νίτ, δῃ 
αϑίεσγιϑκ. 
ὈΘΌ. κρίματα ΒΑ (Ὁ δά μου) Χο. 

(2) ἰ5. ἐπεγείογα οἡ ᾿ἷβ οὐνῃ ργίποίρ᾽ 65 ψγοηρ 

ἴῃ τπηακίηρ Ο'5 Ηεςῦ. Μ5. αἀἰῆεν Πετε ίγοη Μ.. 
13. ξὲ ΩΣ, ὡς νεφέλη, ίτεεῖν. 

ἕξ ἐ. ἡ) 7 . ταλαιπωροῦμεν. Α ίτεε [τδη5- 

ἰαϊίοη, Ὀυὰΐ βυρρογίεα ΌΥν 5δεένεγαὶ οἴπεγ ἱπϑΐδησαϑβ ἴῃ 

τς ΒοΟΚ δἷοπα (ψ. 20 δές, ἰχ. 18 [19], χ. 20, χίΐ. 12). 
90 Ἣδ' [5 τεπάεγοά ΌῪ ταλαιπωρία ἰπ ν. 20 (ψἤεζε 
566 ποῖ6), νὶ. 7, ΧΧ. 8, ἀπά ὙΣ ἴῃ νί. 26, χν. 8, 

1:. [χχν]}.] 56. 
4. ξ αὶ Κη, ὑπάρχουσιν (ΑΟ ὑπάρξ), 

(γϑεῖὶγ. 
15. αὖ. 72. ἐκ Δὰν ἥξει. ΜΙιάγαβηϊς. Μϑ5. 

88 45 ἥξ. ἐκ Δ. 5Η. τεϊεραῖες. {ῆε6 νογὺ ἴο ἰΐ5 
πᾶσ. δυϊὶρσ. οι. 

ξὶ. Ὁ ΌΦΌΝ. καὶ ἀκουσθήσεται, [τεεἷγ. 

16. (α ὁ.) ΠΣ. ἰδοὺ ἥκασιν. ΤῊΪΐΞ πᾶν θὲ 

Μίάτγαϑῆηϊς, δηά ραγί οὗ Ο'᾽5 σεπυίης τοχῖ, Ὀαῖ γαίθογ 
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[ἴ5 οΥρίπ ννουἹὰ θεεπὶ ἴο Ὀὲ 85 ἃ ναγίαπί ἴογ τῆς 
ἔρχονται οἵ ἴῃε ἰδΐεγ ρατί οἵ τῆς Ὁ. 

θ. Ὁ). Συστροφαί, δαμαῖς, ἐγοοῤε. Οἱ «ςοη- 

ηἠεοϊεά ψΙῊ τοοῖ ὙΝ, νοι πεν ἰγαπϑὶαῖε ὃν 1} 15 
ϑυὐϑίδητζτινε ἰηΠ Ηοϑ. ἱν. 19, ΧΙΪ. 12; δηᾶά ὃν τῆς 
Ποτγεϑροηάίηρ νεγρ πη ΕΖεκ. χιίϊ!. 2Ο; Ῥγον. Χχχ. 4 
ΓΧχίν. 27]. 

17. ἢ. ΠΟ. ἠμέλησας. Ο, 85 ἵΝο. ροϊηξϑ5 

Ουΐ, μα5 ἴπε βυρροτί οὗ [πε Ταγρ. (3 2). Βαϊ 

Αᾳ. δηὰ {πε οἴμεσ ἀτσεεὶς ἰγαηϑίδίοσθ ἤᾶνα 3τγὰ ρ]., 
δΔηὰ 50. 5Η. νὰ δϑϑουπὶς ἴῃς νογά ἴο ἢᾶνε Ὀδεη 

ογίσιηδ!ν νητίεη ΠΏ, [ἴ οουἹά Ὀὲ τεδὰ (ςοπιρ. συ. 
19) εἰἴῃεσ 85 2Ζηά ὑ. 5. ἢ (2) ΟΥ̓ 3 Ρ. 5. ἔ. (1 56η568 

οἵ 3τὰ ρΡ. ρΡ1λ Ὅοπρ. ἜΣΑΝ ΧΙΠ, το; τῶν, ον. 

Χχχν. 21, ΓΥΥΠ, ον. χχνΐ. 34 (5ο ΠῚ 85 “2 ἰη 2 Κὶ. 

1Χ. 372. Απιοηρσ ἴδοβδε ννῆο δαορίεα [ἢς ἰαΐζοσ 
τεδαϊηρ ἴῃς ΠΩ ἅπα] νου] ἡδίιγα!ν βδοοη ὃς δἀ θά. 

19. ον. α. Ὁ 25. Ο’ ναραΐ (ΑΟὐ τὴν κοιλίαν 

μου). ᾿ 
θ. τ τήν, ἀλγῶ. ΤΕ “5, ΠΟΥΓῚΝ, βεεπις, 

ἃ5 (65. 54Υ5, ἴο πᾶνε δγίβεη ἔγοπὶ ἃ σοη[ιϑβίοη οὗ Ρ 

Δπὰ οἵ ΠΝ (τ ποὴ ΠΟ δοπὶς Μ55. (Κεηη. 

ρσῖνεβ 19) εχμίθιι. ὙΠοτα 5 πὸ ρᾶγδ]]6] ἔοσγ [ἢ 5 

56η56 οὗ Γ᾽. Οπ ἴδε οἵἴδεγ βαπά Ἄν» (ἔεηι. ρίςρ. 

ΝΊΡΙ. οὗ πον) 15 ἔννίοα ἰη 15 ΒοοΚ (Χ. 18 [19], ΧΧΧ. 

[Χχχν!ϊ.7 12) τεπἀεγεὰ ἀλγηρά. Ιὶ 5 [Ππετείογα πιοϑῖ 
ῥτοῦδῦϊε τμαὶ Ο΄ ποτε σἂνν [ῃδῖ τοοῖ. 

ξ---2 
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ας. ῈΡ πο ῖπ. μαιμάσσει ἡ ψυχή μου, 

σπαράσσεται ἡ καρδία μου (δὲδ ον!. [με 8016). Α 

οοηῆαῖε τεπάεσγίηρ. ᾿ 

ες “ΝΟΌΣ, ῬὉ ΡΟ. ἤκουσεν. ΑΑΙΘ 5Ξοοῇ 85 

(ες " οὗἩ {δε οἷά ίογπι οἵ ἔπε 2πὰ 5. (. 5 βΌῃε, 

85 Ἀρρεᾶγβ ἴο ἢᾶνε Ῥεξῆ ἴδε οᾶβε ἴῃ ΟΞ οτίρίπαὶ, 

ΤΌΣ οουϊὰ Ὀε τεδὰ 45 εἰἴπεγ ρεγβοῆ. (οπΊρ. ψ. 

17. 
20. γ. Ὁ 19, ταλαιπωρίαν (Ὁ -ίας), τεδάϊηρ 

τὸ. ϑεεοπ νυ. 13. Δ᾽ 2) ἰ8 τεπάεγεά συντριμμόν. 

566 οἡ ἰϊ. 22. [π 15. ἴγχ. 18 Σ᾽ δπὰ Ἅ ᾽ τε 

τεπάογεά (ἴῃ τενεγβεα ογάεγ) ΌὉῪ σύντριμμα δῃηὰ ταλ. 

ξἰ δίο. ΥὙΥΤῊ (ὙΠ). τεταλαιπώρηκεν δίς. 

966 οὔ ψ. 13. 

ξὶ. ὠμῖς. ἡ σκηνή (Α σκηναΐῖ), ἵτεεῖγ. 

Υ. "Δ. διεσπάσθησαν. ὯΔ ἰ5 (α) το ἡγίσλϊεη 

(15. 11. 15) ογ (δ) ἐο «ἀγίηξ, ἰο δε φμῖεί ἐλγομρὴ ΕΥΤΟΥ͂ 

(7οὉ νίϊ. 5). 1 οἀπη πᾶ πὸ δυῖποτγ ίογ ἴῃ6 455εζ- 

ἄοῃ οἵ ϑομϊευβπογ (ποῖεβ οη Μίομδε 5, ἐπ ἐθοο) {Πιαῖ 

ὩΣ Ἵ σαη τπηεδη ΐσαναάένε. Ο΄ εἰεασγὶν γεδὰ [πε γοοῖ 

Ἰεϊζετβ οἱ Ὁ. 

21. ε. Ὅ). φεύγοντας. Ο(οηρ. ν. 6. 

ξι. πυϑῦς, ἀκούων, ἃ οοττυρίοη οἵ ἀκούω 

(ϑο 05), νΒίςῃ 5. ἰ[5ε1Γ ἃ Ιοοβε τεπάεγίησ. 56ῃΗ. 

[85 Πιῖ, ἀπὰ 50 Νυΐρ. αναΐϊαρι. 

22. θ. δε. οἱ ἡγούμενοι (ἀῃὰ 590 5Η)}), 
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Ὕχρ] αἰηπεα ὃν ἐσχυρούς, νν;ϊςἢ ἰ5 {πεὶγ τεηἀετγίηρ οὗ 

ΣΝ (Ρ δ Ν)), σΖγ ΟΡ ο7165 (1.6. εὐίε τι6) ἴῃ 2 Καὶ. 

ΧΧίν. 15, ἃ ραϑϑᾶρε ἡδίυγα!]ν νον δγη "Ἂν ἴο 7 6νν8 
οὗ ἴῃς Π ϑρεγϑίοῃ. 

232. ξύ. ΜΠ. οὐθέν, Ξἰτα!]ατῖν τεπάθγοὰ τ 5. 
ΧΙ. 21 (δὲδ); 15. χὶ. 17, 23; [00 χχνῖ. 7. 

οὔ». α. ὙΠ). Ο΄ ναεαί. ὙἼΤΠε νογὰ ἰ5 γτεηδογοά 

ἀκατασκεύαστος ἴῃ αση. :. 2, ἀηα οὐσοσιιζϑ οἰςονογο 

οηΐϊν ἴῃ 15. χχχῖν. 11, ῇεγε 4150 Ο' οηλβ. ΤῊ Ϊ5 ἰ5 
ΕΓ ϑυϑρίοίοι5, ἃ5 ἴῃ6 ννογὰ τηυβξέ ἤανα Ὀδεη αὐἱζα 
[γα τ ἴο ἘΠ ΘΠ]. 

24. ξ . ΧΉΣΧΕ . ταρασσομένους. Α5 Η. 

Ρ, διῇ (1.σ. Ρ. 113) Ροϊπῖβ. ουξ (ασαίϊπϑι ΝΟ. 5 
ἀεϑῖγε ἴο γίνε Ο' ἃ αἰβδεγεηΐς οτὶριπδ!), ἴῃς τοοῖ 15 
5: ΠῚ ΠΑ Υγ τεηογεα ἴῃ Εσςςοϊ. Χ. 10. 

25. ὙΤΊ). ἐπτοεῖτο; Ὀυϊ Αα4. μετηναστεύθη- 

σαν. 

26. ξ. ἸἼΣ, αἱ πόλεις. Ο’ ἀϊδτεραγάεά {πε 

ΡΙοπουη, 845 ἱποοηβίϑβίεπὶ ν ἢ {πεὶγ νίενν οὗ τῃ6 

τηδδηΐηρ οὗ 5. 566 οη ἰΐ. 7. 

βό. ΜΠ). ὅ85εε οἡ ἰΐ. 15. 

α 4. Βδ, Ο΄ 8445 ἠφανίσθησαν, ννἈϊοὮ ταᾶγ 

Μ611 Ὀς ἃ πηᾶῖρ. σογγεςζίοη οἱ ἐμπεπυρ. 

28. β ὁ. ΤΠ) τ ΤΣ]. καὶ οὐ μετανοήσω, 

ὥρμησα. ΟἿ οτάεγ ἰ5 σεγίδίηἰν ἃ πιογα παίυγαὶ 

ομα. 
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29ρ. ἕ ἐ. Θ᾽. καὶ ἐντεταμένουί͵ ΣἼΔ ἰ5 

(ταηϑαἰθα ὃν ἰἢς ΞΔ πα νετῦ ἰη Ηοβ. νἱΐ. 16. 

Υ. ὙΌΣ 1“, πᾶσα (Ο ἰἴἰπ8. ἡ) χώρα, ῬτοῦΔὈΪν 

τεδάϊηρσ γεῦ9. Τῆς Ταῖρυπὶ ἀπ Ὁ), 

“4}} τῆε ἱππαριϊδηΐϊς οὗ {πε σουηίγγ," Ροϊηΐβ ἴο [Π15 
τεδαϊηρ. 

Υ. ὙΜΤῸ3 25. πάσα πόλις. 

ΤΏΠΕβς ἴνο ορεῖδεγ ἰογῃ ἃ σδοπιεινῆδί ρογρὶεχίησ 
Ῥτοῦϊεη. Αἵ δὴν σγαῖθ ἴῆς ατγίϊοϊς, οὔσίμδι ν 1 

ψου]ὰ ἀρρεοᾶσγ αὔϑδεηϊ οὐ Ὀοΐῃ οσοδϑίοῃβ, πιρῃϊ 
ΘΔΞΙΥ ογεερ ἱπ, ἢ ἢ ἴτοπι πε ᾿γεδάϊπεϑ Ψ ἢ 

ΜὨϊςἢ τῆς ψογὰ ψουὰ θὲ ϑσυρροβεά ἴο τείεσ ἴο 
]ετυβαίεη δοπε, ἢ γε ἴο ἱπογϑδϑο ἴῃς ἀσγδηηδίῖς 

εἤεςϊ, ϑϑιϑίθβαἃ α͵]3ο ΌὉνΥ ρϑγδ]] 6] 15πὶ, δηὰ Ὀγ τῆς 
οσουσζοηος οὗ [5 ννογὰ ἰπ νῦ. 23, 2). ἍΜὮΙΠΟῈ νε 

ἴπυ5 οδίαίπ ὙἽ 2, δπὰ ((ογ ΤῊΝ τὰς ογίβίπαὶ 

τοδάϊηρ ἴογ ὝΝΣ 1) ΤΊΝΙ, (ἢς Ἰαῖζεγ νοτγά, 1 

ψττεη ΠΝ, ππρῆς εδαϑῖϊν, Ὁν σοηΐαδίοη οὗ ὄγε 
ψ τῆς ποχί πη, Ὀε οσορίεα 8ἃ5 ὙΠ. 

ας. ὯΔ ἸΝ5. εἰσέδυσαν εἰς τὰ σπήλαια, 

καὶ εἰς τὰ ἄλση ἐκρύβησαν. Τῆε ἰογπιεῖ οἶαυδε οὗ 
ἴπεϑ8ε πιᾶὺ ροβϑβίΙν σεργεβεπξ ἃ ναγίαπε Ὁ ΤΊΞ, οἵ 

ΜὨΙΓἢ ποννενεγ ἵμεγε 15 πὸ ἴγαος οἴδεγιννίβε. Ὁ Δ 

οη ἴδε οἴδεγ ἤδηά, 45 Ὀεαγίηρσ δὴ υὑπιιϑιὶ 56 η56, 
ςδῃ ϑοδζοεὶν [41] ἴο Ὀ6 ἴῃς οτρίηδὶ γεδάϊηρ οὗ ἴῃε 

Ηεῦ., δηὰ πᾶν, 8ἃ5 ϑοῃίθυβηεσ (ἐρ 040) ϑυσρεβῖϑδ, 



-ν. 1] ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 71 

αν Ὀδδη σοτγγθοῖὶν ταπάδγεά ἄλση, ἐλίεξέν τυοοαϊφα 

ἀΐδς, ΜὨϊοἢ ΌΚ ἃ ννου]ὰ Ὀς σοττγεςΐοσ, οοπηεοῖίηρ ἰ 

ψ ἢ δὴ Αταρὶς τοοῖ, 20 δε εοποεαζρα,͵ νὰ αἰϊεγεὰ ἴο 

σπήλαια, ἴῃυς5 σἰνίηρ τίβα ἴο ἴπ6 ργεβεηΐ οοηῆαςσϊςε 
τεηαογίηρσ. 

30. οί. α. “ὙΦ᾽ 15. βυρίοίουβ, 85 θείπρ' ᾶπο- 

πιδίουβ ἴῃ ρεπάεσ, δῃὰ ποΐ σγεργεϑεηζεὰ ἰη Ο", αἱ- 
{Ππουρ νεῖ} Κπον ἴο ἴπελ. ὅ6εεῈ οἡ ὕ. 13. Μϑ5. 
23, 36, απὰ οἴδμετγβ ἢανε ἡ ταλαίπωρος ; Α΄. ϑγπΊπ,. 
ταλ., υπ|ε55 (5εε ΕἸε] 45 ηοΐθ) Α΄. δά προνενομευ- 

μένη, “ναϑίαϊα," ΨὨΙΟΏ 51 76γ. διίγι θυῖεβ ἴο ἢίη. 
ν. ΔΙ, ἐγχρίσῃ. Μιἀταϑἢϊς. 

ξί. ΒΔ ὁ ὡραισμός σου, ἵτεεϊν. 

2753). ξητοῦσιν. 80 Β, Ὀυῖϊ ξΑ Ὁ ἢανε [δε 

μαγάδθσγ δπὰ πῖογο δοουγαῖς ζητήσουσιν. 

31. ξὶ ΣῊΝ. τοῦ στεναγμοῦ σου, ἰτεεὶγ. 

ξί. ΒΒ. ἐκλυθήσεται. Τῆς ΗξεΡ. τοοῖ ἰ5 

ΡτοΡ ΌΪν οοπηεοϊοα ΨΠὩ ΠΒ), ΓΒ. Ο᾽ ἱγαπϑιαϊεὰ 

ἔγεοῖγ. 

(β 4) ΦΆΒΗΙ. παρήσει. 15 1.15 νοτγά (ἐπιρογεά 

Βογα οἠἷγ ἴο τεπάεγ {πε ΗἩξεῦ. τοοῦ) δὴ 1]υϑιγαϊίοη 

οἵ Ο’᾽ς οοοαϑίοηδὶ ἰοπάδηογ ἴο υ86 ίογ ἰγδηϑίδίίοη ἃ 

ννοτὰ οἵ οἰπλϊασ βουπαὰ ὃ 566 οἡ ἰΐ. 10. 

᾿ ΣΒΙ, , ἐπὶ τοῖς ἀνῃρημένοις, τεδαϊΐησ 

ὈΣΠΡ. 
ν. 1. ορ. Ἅ΄. "Ὡς δι. εἰ ἔστιν. ΜΟ. ἰ5 

Ρτορδοὶν ἃ Κίηά οἵ οοηπῆασ[κίοη, Ὀεΐπρ' ἃ σοπηδ πδιίοη 
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οἵ ἴῃ οοπίγδοϊζεά (2) “Ν) δηὰ {1]}} ἰογτὴ οἵ πε βεοοηά 

δηᾶ τηϊγά νογάς (50 Μονεῖϑ, πηοπιοπεαὰ ὃν ΝΟ.) 

Θ.ἢο]2᾽5 ἱπιεγροϊδίίοη οὗ ΝΥ 15 νίο]εηΐξ. 

ξέ τη. Τ), αὐτοῖς (0" αὐτῇ). ΤΗΐ5 πιᾶγ 
ΜῈ} θ6 οοηϑίδετοαά 85 ἃ τγεπάογίηρ κατὰ σύνεσιν, 
δἰ Πουρἢ [ἴ πᾶν πᾶνα Ὀδδη τεδά 85 ιν, Ξ- 877. 

2. γ. Ὠδὲ). λέγει Κύριος, τεδαϊπρ ὩΣ 510- 

ὈΙγίησ 1[ἴ5 πι508] συ Ὀ]εςῖ, ἀπ ἰοἰπίηρσ [Π6 εχργαϑϑίοη 

ἴο {ἢ ρῥγονίοι5 ᾿νογάϑ. 
ἕξ ε. 37, οὐκ...«ὀμνύουσι. Ἐοτ τῆς ἱπῖτο- 

ἀυςξίοη οὗ [πε περαῖϊνα 566 οἡ 1ϊ. 31. Ηστγε 1ἴ πᾶν 

Ροβϑίθῖν ἢᾶνα ἀγίϑδεη ουὔξ οὗ [ἴῃς ν οἵ 129. Ι͂η τη!5 

δηα τῆδὴν ΟἿΟΓ οᾶ565, ὈὉῪ πιαϊκίησ {πε ϑεπίεηος 
ἰπτεγγορσαῖίνα, ννε πῇᾶΥῪ οὗ σουτβε γεϑίογε (ἢ 866η56 ἴο 

[δῖ οὗ ΜΤ. ! 
3. ξε ΠλδΝῸ ἐθ]. εἰς πίστιν, ἃ οᾶϑε οἵ 

(ἣς σοηνεγβα Κιπὰ ἴο {πε ργεοδάϊηρσ. 

4. ὃ. ἀρνῶν, διότι οὐκ ἐδυνάσθησαν (ὃξ ἡδυν., 

ΑΟ ἠἡἠδυνήθ.) ἴΙῃ 1. [χχνὶϊ.} 36 παραλυθήσονται. 
Τῆς Ηθρ. νεῦῦ ἰ5 ϑοιηδνῃδί ταῦ, δηὰ τπογείογε 

Ιοοϑβεῖὶν {γδηϑαϊεά. 

ἕ α. ὉΠ. θεοῦ, ίτεεϊν. Ὑῇθ ργοῃ. ἰβ 

οπϊοα ἔογ {πε βδακε οὗ ρδγδ]]ε 15 πη]. 
5. ΡΩ. διέρρηξαν. Τῆε ΗεΌὉ. τοοῖ ννᾶ5 τεη- 

ἀογεά ἰπῃ 1ἷ. 20 Ὁγ διασπάω. 
6. γεαπῃὰ ζ. Ρα ἢ ἕως τῶν οἰκιῶν, τεδάϊηρ (ηοΐ 

“Ἂ, 
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ἊΣ ἭΝ, νί ΝΟ. δηὰ ςο Ὀ τίνοσ, δαρηε, 711γοαΐ, Ὁ. 

χχχὶ, δυ0) 2 Ἵ". Τῇηΐῖβ δοοουηΐῖβ Ὀοΐῃ ίοσ Οἷ 5 

Ρἷυγαὶ, δπὰ (ὃν {ἢι5 ἰγαηϑίογγίηρ ἴῃ " ἰγοπὶ {πε 

νοῦ νῃϊςἢ (ο]] ον 5) ἔοσ πεῖς τεηἀθγίηρ ΌῪ ἃ ραϑῖ 

ἴεπβς (ὠλόθρευσε). Τῆς ΟἿΪΥῪ δρριίοδομεβ ἴο ἃ 

ΡᾶγΆ116] ἴῃ ἴῃς ΗςΌ. γε ἴῃ 2) "βι δ ἴῃ δῦ. ἱ. 8 

δηὰ Ζερῆῇ. {{|.-.3. [ἡ [ἢ ἰδἔῖεγ Ρᾶϑϑαρε Ο' τεπάειβ ἢ 
τῆς ᾿Αραβίας. Ῥτοῖ, Οεγπηε (ἢ ιζρέξ (ο771771. ἐγ ἔοεο) 
Ροϊπίβ οὖἱξδ ἴπΠαἴ ΨψῈ ἤανε πο γεάϑοῦ ἴο ΞΌΡΡοβε (δὲ 

ΒᾺ}} τας ΡΪ. ΣΊΣ Ὁ. πάετοίδηα {πεγείογα δ 

τὴξ ἀξεενίς (ΡΪ. οὗ ΠΒἼ). 

ε. Ἴρῦ. ἐγρηγόρησεν, τεδάϊηρ ἽΡΦ᾽. 

7. Ξε. καὶ ἐχόρτασα. Οἰδμεῖ Μ55. Ὦανε 

ὅ), τῆυς εἰνίηρ δε πηεδηΐηρ, 7 εαμϑεα ἐλέη: 0 σευέαν. 

Υ. ὙΠΟ, κατέλυον (Α -οντοὶ, τεδαΐησ ΗΠ Πρ. 

οἵ ) (ἀπά 50 58... [τ πιᾶὰν θὲ ποϊεά [παῖ {πε τοοῖ 

Δ, 20 ἄγαν, ςεἶσό, ΞΡΡ᾽ 165 τῆ 6 ΟἿΪΥ 5: Π11|8Γ νογῦα] 

ἴογτηῃ ἴῃ 1]. (χχχ. 23), νῖΖζ. ὙΠ. 

8. 6. Ρ 2. θηλυμανεῖς, εν θην οοη- 

ηδοίξίηρσ [ἢ!]ς ἀϊθῆςαϊε ἱνογά ψττ ΤΙ. 
ον. , ὨΛΘΟΔΘ 5. υπτερτγεβεηϊεά ἱπ Ο΄, ΑἹ] 

ῬΙΟΡοβοά ΨΆΥ5 οἵ ςοπβίγιϊηρ ἰξ γε δεβεῖ ἢ 

αἰ πουϊἶε5, ἀηὰ δαγὶν ἰγαάϊτίοη ναγίεβ. Αα. ΤΠθοά. 

ἢανε ἕλκοντες (Ὁ 2) Ὁ), δηὰ 50 δ. 76γ.; ϑυτηπ,. 

ἑλκόμενοι (83) πὰ 50 Μ5. 88 ἀπά 5Ηῆ. Ι᾿ 

Ἰοοῖκϑ {Κα δη δεῖν (πιᾶτρ.) σοπ]εοΐωυγα ἔογ ἱπα !ϑεηςῖ 

Ἰετίογϑ 1η ἴῃς ἴοχῖ. 
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10. ΓΡΥΣ. ἐπὶ τοὺς προμαχῶνας αὐτῆς. 

ΤΠο ψοτζά ννᾶς ἀπτα ἤῶν ἴο Ο’, νῖῆο πονόνοσ Ὦᾶνςα 

ἄθαδὶῖ τ 1 τῇ ἰδἱγ συισοθ55. 

Ὑ δὲς. "“Ἃ ΥΥ̓ΌΠ. Ο΄ ἀρρεᾶγ ἴο πᾶνε Ὀέξεῃ 

αυΐϊϊε Ῥαῆεά Ὁγ (ες ἰαἰζεγ ραγί οἵ {Π|5 νεῖϑβε. 

Εογ ὙΌΣ ἴπεν 5εεπὶ ἴο βᾶνε τοδά (ὑπολίπεσθε; 

Αφ λείπ.) ὙΝ ΣΤΊ, δῃὰ ίογ ΤΉ Ὁ) (τὰ ὑπο- 

στηρίγματα αὐτῆς) εἰϊπεγ περ, ΟΥ̓, 1655 ΡΙῸὉ- 

ΔΌΪν, τ ΝΟ. ΤΠα ἰδξζογ Ξυθείαηεῖνα, ἰς ἰ5 ἴσῃ! 6, 

ΟΟΟυΓ5 (1. 1 η 15 (Ο’ ἔδεγα τοεηάεγίηρ ἐπάλ- 

ἕξεις), Ὀὰς τε ἐογπηεσ ργεβεηῖβ οὐ πε ψῃο]Ὲ δη 

δδϑίο τηϊβγεδαΐηπρ οὗ δῈ Ηεῦ. οοπβοηδηΐβ, ἰξ 

δοπιονῇαὶ ἱπα ϑεϊποῖν ψτίτεη, [πὶ εἰποσ οα5ε ἴῃς 

ὃ 566Π15 ἴο αν Ὀεδεη τοδὰ 85 ν (ὯΣ 15 ἀουθ 1655 

υἱρε-  εηαγίζδ, ἃ5 ἴῃ Χῖν ἢ. 22; 15. ΧνηΠ. 4). 

ξε. Νῆ. Οἱ ναεαί. 8:6 οἡ ἵϊ. 31. 
τι. βό. ΓΙ ὮΝ). Β Βᾶ5 λέγει Κύριος εατγ]1εΓ 

ἰπ ἴτε νεῖβο ἔξζξᾷῷ οπι. ὍΤὴε νογάβ {πεγεΐογα 

ψνεγα ῬΓΟΌΔΌΪΥ δἰϊορεῖμοσ δρϑεπὲ ἔγοπι ἴῃε οτίρίπδὶ 

ἰοχί, Ἐπουρὰ ἰουπὰ ἰπ Α4. ϑγπιπι. Τῆθοά,, ἀηὰ ἢ 

ΔΏ ϑείογίϑἷς ἰηὴ Μ8. 88, 5Η. 

12. ὃ ἢ ΝΥΝ. Οὐκ ἔστιν ταῦτα. Τῆς 

πδῖυγαὶ πιοαπίηρ οἵ ἴπε ραβϑᾶρε ἴβ5, 77 ἐς ποί γεαίξγ 

Οοά τυλο τρεαξε. Οὐ ἀεδῖγε ἀρρεαῖβ ἴο ἢανε Ὀεεηῃ 

ἴο γψεῖ δ5 ἴαγ 85 ροβϑίδίε ἔγοπιὶ ἴδε ᾿γγενεγεηΐ 56η 56 

νϊςἢ {πὲ ννογάβ πιρῃξ σοποείνα!Υ Ὀεᾶγ, νίΖ. 47 

(Οσοά) ἐς μοί. 
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13. ξὶὶ ἽΞἼΠῚ. καὶ λόγος Κυρίου Α ἤἴτεε 

ἰγαηϑἰ διίοη, νη ϊοῇ ϑϑιπΊο5 {π6 ΗΘ. ἴο δὲ ἃ βυδείδη- 

εἶνε, ΨΪοἢ μοννενεσ ἰ5 ποῖ ἰουπα εἰβενηετσγε (χορ 
2οεείδίν ἨοΞκ. ἱ. 2) Τὸ πιᾶακε ἴῃε ψοσγὰ ἴο δε ἃ 
Ρί6] ρίορ. στ Ὁ οπιεὰ ἰ5 Οὐὗἁ σοιιγβα ροβϑίθϊς, 

(Πουρῇ [ἢπ6 οἷν υπαοιδίεα ἰπϑξβηςς οὗἉ βιιοῇ οπηΐϑ- 

βίοη (ἰη Ρί' εἰ), ἐεχεοερὶ ψῇεγε Ὦ 15. 4150 {πε γοοῖ ἰεξζίοσ 
οὔ {πε νετγῇ, ἰ5 ἐμὲ ἱπ Εςοϊ. ἵν. 2 (Π37)). 

λ. τ, τυ" ἽἼΞ3. ΒΝ μᾶνε οὕτως ἔσται 

αὐτοῖς, Ὀυΐ Α οπιίί5. [{ ἰ5 ναῦν ροβϑβϑίδις ἐμαῖ Ο' οσ 
ἃ ςοργίϑΞϊ τηδνὺ ἢανε οὐ τεἀ ἴῃς ᾿νοτάϑ, 45 τη Κίησ 
ἰς ἴο θεὲ ἴοο τπιυςἢ ἴο τῆς παίίοηδὶ ἀϊβογεαϊς [παῖ (ἢς 
οστηιἶα οἱ ουγοίηρ 5ῆου] ἃ Ὦανε Ὀεεη υϑεά τοναγά5 
(ἢἣε ριορῃεῖβ. 5Η. ἱπβογῖ5 [θῇ νἱμοιζ δὴ δϑῖο- 
Γ5Κ. ᾿ 

14. 0791. ἄ. τον. Ο΄ ναεαΐζ. ὁ θεός ἰ5 ἱποοτίοάᾶ 

ΜΙ δϑΐογιϑκ Ὁγ Μ5. 88 (οο 5Η8|... 
ε. 1. δέδωκα (1). 

15. ογῇ ἄ. [Ιπ τῆς εδγ] θοῦ ρᾶτί οὗ [Π|5 νεγϑε ἴῃς 
οπιἰβϑίοη οἵ 411] ἔγογῃ ἴῃς βεοοπά ἴο {πε (ουγῖῃ Δ ἰ5 
ἃ ἰατηϊ αν Κιηὰ οὗ εἴγοσ ν ῃο ἢ τὴν κνε]] ἤανε Ὀδοη 
οοπηηλίἰεαὦ Όγ τγαηϑοσί θοῦ, οὔ, οοηςείνδοϊγν, Ὁ ἴπε 

ἰγαηϑίδίογς [πεπΊβεῖνεθ. Αα. ΤΠεοά. δπὰ 50 Μ5. 88, 
5Η,, ξυρροσί Μ.Τ. 

ξ (4). Τῆε [ἰαἴΐεγ ραγί οὗ [πε νεγϑε, {{ ἴἴ Ὀὲ 
ἰπἀεοα πιεδηΐ ἴο γεργοϑοηΐ [ἢ ὑγεβεηῖ Ηθῦ. τεχῖ, 

δ. ἃ ΝΕΙῪ ἔτεα ἰγδηϑίδίίἊςοη, οἱοϑεὶν σοηίογηηηρ 
Πονγανεῦ ἴο ἴπε ἩςΌ. οὗ θευε χχνῆ!. 49, ἃ Ραϑϑᾶρσε 
ΨἬΪϊοἢ τᾶν Ὦᾶνα Ῥδδη ϑρεοίδιϊν ἰαγλαγ ἴο τῃς 
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Εργρίίδη εν ἕοσ ᾿ἰτυγρίοαὶ τεάθοηθ. Βυῖ ψνἤθη 
ΜῈ ποῖΐος ἴπαῖ τῆς ἢτιοῖ τἥγθε νογάβς οὗ ὑ. 16 δε 
αἶβο αρϑεηΐ ἔγοπὶ Ο' (βυρρ εα νυ δ δϑίεσγίϑὶς ἰῃ 
Μ85. 88, 5Ηῃ.), [ἴ Ἰοοκβ 85 τπουρὴ {πεὶγ Μ5. ννᾶϑβ 

ἀείεδοξίνε οὐ {Περίθ]ς ἤθγο. ῬῬοβϑίδὶν πε οπλεοά 

ογὰ5. ΠΠΊΔΥῪ ταργεβεηΐ δὴ δοοίἀ θην ἀγορρεά ἰΐηα 
οἵ ἴῆε οτγίρίηδὶ. 

17. α α. ΓΟΝῊ. Ο΄ δαἀἀς (νυὲ δὲ" ο»».) καὶ 

τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν. ὙΠΟ ράᾶϑϑαρε 5. ἱν. 8, Ὡς ἢ 
Ννο. (Ρ. 75) δάἀάιιςθ5 ἰπ ἀείδηος οὗ Ο΄ ἢεζε, 566 Π15 

ταῖμοσ ἴο ννεάίεη, ἤδη ἴο ϑιρροτῖ, ῃἰβΒ οσᾶϑ6ὲ. Νοῖ 
ΟὨΪγν 15 ἰξ ἀη|1κεὶν τῆδςὶ {πε νογάβ, ἢ στεργεδεηζηρ ἃ 

ΗςΌὉ. οτίριπαὶ, νουἹὰ ἐπ δοίάζ έαεεσς ανε ἀτορρεὰ 
ουἕ οὗ (ἢε εχ υϑδεὰ ὃὈν Ο΄ Ῥεΐψεθη τἢς {ἰπι6 οἵἁ [δ 
νογϑίοη δηά (μαΐ οὗ ἴῆε ΜΟῸ., Ὀυϊ αἷθο, ὉῪ ἀϊ5- 
τεραγάϊησ τῃδηι, ἴῃς {ὙΠ ρΡ]6 ῥδγδ}}ς 15π|, 50 σάγεί ν 
πηαϊπίαίποα ἃρ ἴο [Πϊ5 ροίηξ πγουρπουξ (ἢ νοῖβο, 
5. σοπεϊπιεα {11 τῆ6 ἐαγ 5041} Ὀ6 ϑδαιἰ5ϑῆθαὰ ὃν τῆς 

σοπιραγαϊνεϊν Ἰἰοηρσ ἤπδὶ οἶδιιϑθε. Τῆς δαάϊτίοη 
ψουὰ ἤᾶνε Ὀδδη ΘΑΞγν ϑυρραβίεα το Ο' οἵ ἃ (γδη- 
ΒΟΥ δ ὉΥΡ δὴν οἵ ἴδε ρϑϑαᾶρεβ Εχ. χχίϊ 11; 
Βευξ νὶ. 11; 05. χχίν. 13;1 584π|. νἱϊ. 14. 5ΗῃΗ,., 
δνἀοητν ΌΥ δοοίάδηϊ, πᾶτκβ [6 ᾿ννογάς 85 {που ρῇ 

ὑμῶν αἰοης νεγε υηγεργεβοηϊεα ἰη τς ΗςΌ. 
γ. ΟΣ. ἀλοήσουσιν (Ο -σωσ-), τεδάϊηρ 

ἀουδίϊεθς Ἵ ἴογ Ἵ, ἱπαϑπιιοῆ 45 (ἢϊ5 νοῦ 15 υδοὰ 

ΤΟΥ ἰγεαιαπῖν [ἤδη δὴν οἴπεγ ἴο ἰγδηϑίαῖε ΟἽ 

(ἱποϊυάϊηρ βυῦδϑβὲ. 22.), νίΖ. πη Ῥευῖ. χχν. 4; }υά. 

νἱ. 7 ((ὴ Β); [5. ΧΙ. το; Μις. ἐν. 13; 1 (ἢγ. χχί. 20. 
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18. α΄. εν Κύριος ὁ θεός σου. 

19. ὁ. ε. Ἷ Τὴδ ὈΓΠΙΣΊΏ, Ο΄ ναεαί. ἐγκατ- 
ελίπετέ με (καὶ) 15 ἰου πὰ Βοννενογ ἰπ Ο ΧΙ], 22, 33, 
26, ἀπὰ οἴδεοῖβ (5. 584.) δηὰ δρρεδῖβ ἴῃ (οχιηρὶ. ΑἸ]ά. 
Τῆς Ηδςρ. πᾶν ἤᾶνε Ὀεεη ϑιρρερῖεὰ ΓΚ ϑ5ιιοἢ 
Ρδϑϑαρεβ ἃ5 ΧΧί!. 9; [υἀ, χ. 10, 13. 

20. ΠΤ 3. ἐν τῷ Ἰούδᾳ. οἴκῳ ἀρρεδτγίηρ ἴῃ 

Ο πλᾶζρ. 15 οπγ τε ἴῃ ΒΑ. νο. ποῖ οἠἷΐν ἱρῆογεβ 
[15 ἑδοϊ ἰπ δί5 (οηδρεοῖιβ, θυ αἷϑο δάάυςεβ [ἢ 15 

(Ρ. 78) 45 οπε οὗ ἴπε ἴἤγες ραϑβϑαρὲβ ψ ῃς ἢ ἢς οἰΐε5 
ἴο 5δῆδνν “ϑ0ΡΟΓΙΟΥ Ράγ 16 15πὶ ἀπε ἴο ἴῃς δά οπ5 
ἴῃ ἴῃς δερίυδριηϊ." 

ο»;. α. “ον Ο’ σναεαΐ. 

24. ηδπάγ. ΓῚΡΠ ΓΊΝΩ ἸΡΨΞ, κατὰ καιρὸν 

πληρώσεως προστάγματος (ἢ Ν᾽ ἽΠ»2). Τῆς 

τοπαεγίπρ οὗ ἴῃς τοὶ ννογά ϑυρρεβίβ ἴδαΐ οοη- 

ἰγαοϊίοηθ ννεῦε [δηλ ἴο ἴδε ἰγαηϑίδῖοτθ. ΕῸτΣ 
ἴῃς πεχὶ νοσγά, ψν]Ὲ {πὸ οἰεαῦν τοδα [ἢ ς ἱπι14] 
Ιεϊεγ ἃ5 ὅδ), ἴῃς ργοβδ ιν ἰ5 ἐμαὶ τμῈῪ υπάετοιοοα 
ἴϊ ἂ5 τῆς οοπεοίσυςϊ (εἴπας ϑίηρ. οἵ Ρ].) οὗ ΠΡ, 

οςσουγτίηρ ἰη ἴῆγεε οἴμεγ ρἰδοαϑ (15. ΧΧΙΠ, 18, [ν]. 11; 
Ε.2ΖεΚ. χχχίχ. 19) 85 ἀραϊπϑὶ ὗνο.ἕ 5 πα, ΜὨΙοἢ ἰ5 

οἴδεγνν Ξε ἅπαξ λεγόμενον (ΕΖεΚ. χνί. 49). ΤὭροα. 
δηᾶ Αα. (Ὀυξ ἀρΡρδγεηῖΐὶν ἴῃ ἢ15 2πηα 6α,., 5εε ΕἸε] α΄ 5 
ποῖςε) τεδὰ 5 ἔδ, δῃὰ 50 5Η. (δα λον») 

Ο΄ πιᾶὺ πᾶνε Ἵἤοβθη ἵϑ, 85 βπάϊπρ' βϑοπὶε ἀϊΗῃ- 
σΪΥ ἴῃ τεσορσηϊϑίηρσ ἴῃς “οοογάϊπηαῖϊεά᾽ οἵ 'διιϑρεηάοά᾽ 
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οοηδί, 5ῖαϊς ἰη ὙὟΡ ΤἹ Ὁ, ὠυεεξς 97.--αῤῥοϊμέεα ομές 

97.----ἀαγυεεί. Οἷδον ᾿πϑΐδηςεβ οὗ [ἢϊ5 σοηδίπιοτςίοη 

αἴο ἰοιπά ἴῃ χῖν. 17, χὶνὶ. τα, σδη, χίν. το; θυ. 

χΧΧΙΪΝ, το; ]ὰἀ. χίχ. 22: 1 9. χχνῆ. 7; 2 5. ΧΧ. το; 

2 Κ. χ. 6, χνίϊ. 13 , χίχ. 21; 15. ΧΧΙϊ, 12, ΧΧΧνί,. 

22, χὶνίϊ. 1; ]οῦ ΧΧ. 17; [.4π|. ἱ. 15,11. 13.Ψ 

26. ον. (. ἽΦ3 δ᾽, Ο ναραί. Α4. 5γπιπι. 

δοοογάϊηρ ἴο δ1 7εγ., οοπηδοϊθα “5 ντἢ δ", μῤγέρ, 

υΐ πιδάς ἱΐ ἃ Ργοροζ πᾶπιὲ “7αςσῖν, φμαςῖ γεΐς αποδρὲς; 
αυοά εοἴδηὶ 41 Ὀοπιι5 ἱπῖογ θοὸ5 νἰἀεῖυγ εἴ τϑοίυ5, 
ἰηϑῖαῦ δυςσυρί5 ἴεηάδῖ ᾿η516145. ΑἸΓΒουρῇ [ἢ 5 15 
ἴα ἰτοπὶ ϑαδιϑίδοϊογυ, 1 ἰ5 ἢοΐ δαϑὺ ἴο ζηδίκε 
δηγτῃίηρ Ὀεΐϊζεγ ουὖἱ οὗ [ἢς ρτγεϑεηΐ εχ, δνε πᾶν 
οὔϑεγνε ἴπδι Ο'5 γεπάεσγίηρ οὗ ἴδε γεϑβῖ οὗ ἴῃς συ, 15 
ορροβϑά ἴο ἴῃς δοσεηϊιυδίίοη οὗ Μ.. 

27. α ὃ. 5}229. ὡς παγὶς ἐφεσταμένη (ὃξ 

ΜΠ ἰἴ5 τοηάσπον ἴο “ἰπηρτονε᾽ ἢα5 συνεσταμένη). 
ἐφ. ἰ5 ΜΙάγαϑῃϊς. παγίς 15 τχδδηΐ ἀουδῖ1655 (ηοΐ 50 
Ννο.) 45 ἃ ἰγαηϑίδίίοη οὗ “3, οἵ ννυῃϊοῆ, 85 ἃ γατζε 
᾿ννοτὰ (εἰβενῆεγε οἡΪν ἰπ Απ|. νῖ}}. 1,2) ἴδεν ἱπίεγγεά 

τῆς πιεδηϊηρ, δπαὰ ρογῆδρ5 αὐ σογγοοῖίγ, ἔσο ἴῃς 
οοπίεχῖ. Ρχγοί. βεγης (βιαζεξ (οηρεημ. σαὶ ἔρς.) 538 γ5, 
“ἩΗἰΖὶρ 8εεπὴ5 γτίρῃς 1η ᾿ηΐεγγίησ ὑπαὶ ἴῃς “σαρο᾿ 
ννα5 δἱ ἴπε ϑᾶπὶε {{π|6 ἃ ἴγτᾶρ (ςοπρ. Εςοϊι5. χί. 30, 
ΚΕ ἃ5 ἃ ραγίγίαρε ζαξορ ἐπ ἃ εαρ [ἐν καρτάλλῳ, 
ἃ Ῥεου αῦ Κιπὰ οἵ Ῥαϑκεῖ], 580 15 ἴῃς πεαγί οὗ τῇς 
ρτουὰ ᾽ν," ΕἘογ ἴδε ψνογὰ καρτ. 566 νὶ. 9. 

28. ο». («] δὲς απιὰ α ὀϊ5). ΠΝ“ 21 δ), ΘΠ, 
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ΠΝ. Ο' ναεαί. 1 νουϊά 566 πὶ ἴδ ἴῃς πηδγίκοα 

ἀϊνεγρεηςς οὗ τε Ηδςρ. δπὰ Οκ ἰεχίβ ἤδγα 5 ἀυς 
ἴο ἃ οσοπιδίηαίζοη οὗ νεγὺ νᾶτίοιι5 οι 565. Οὗ [τἢς 

βτοῖ ἵννο ΗΘΌ. ννογὰ 5 "Ὁ 5. 50 γᾶάγε (οηἱν ἩΠ Πρ. 7οη. 
ἱ. 6, αῃὰ ἴπογα ἰη αυϊῖα ἃ ἀϊεγεηΐ 56η56) δῖ, Ἄνθη 

{τ ννᾶ58 ρἰδίηϊν νυγιτεη, 1 πᾶν κνῈ}] ἢᾶνα συρρεϑῖθα 
ΠΟ πηδδηΐηρ ψνῃαΐενεγ ἴο ἴῃς ἰγαηϑἰδΐοσθ. ΤῊΣ ϑδπὶς 
οδη βοδγοεῖν Ρὲ βδίὰ οὗ "2, 45 ἴπαΐ νεγρ δ δὴγ γαῖε 

οσουζα τνίοο ἴῃ Πουῖϊ. χχχιΐ 15. (Ποῖ οἰβοννῆοσγα ἴῃ 

[Π6 Ῥαπί.), ἃ νεῦβϑε ἤοννενεῦ ῇογα ἴπεγε 15 αδἷϑο ἃ 

σοοά ἀδ6δ] οὗ ἀενίδιίοη Ὀεΐννοοη ἴῃς ἵνο ἴεχῖβ. Οἡη 
τῆς ψνῇῆοϊε ἴῃ ἴῃς ςοᾶ56 Ὀείογε 15 νὰ πΊᾶὰν ἱποϊ πα ἴο 
ΘΌΡΡοβΒα παῖ ἰξ να5 ἱπαϊϑεϊποῖν ψτίταπ, [1 [5 
ἀϊςυϊε ἴο υηἀογοίαδηα δὴν τεάϑοη ἔογ ἴῆς οπιίϑϑίοη 

οὔ τῆς τεπηαϊηΐηρ ψογάϑ, ἰζ πον ἰογηγχεά ρϑτίὶ οὗ ἴῃς 

ἴοχῖ. Ου ἴδῃς οἵδπεγ παηα ἴΠεῖγ ργεϑεηςα αἰϑ!οσαῖοϑβ 

[ῆες Ὀαΐαηςς, δπαὰ 5ροἹϊ5 ἴῃς ρδγ]] 6] 15 ἴῃ Ὀο(ἢ 

ρατῖβ οὗ ἴῆε νεῖβθ, ψῃΠς6 ΤΠθγα ἰ5Θ Ὁ ἢῸ πηθδηβ ἃ 
ςοΏβ6ηϑ8:.5 845 ἴο οἰἴδεγ ἴῃς πιεδηΐησ οὗ τῆς 5Ξοπιο- 

δὶ βίγδηρε οο]οοδιίίοη οὐ ψογάβ "Ἃ “Ἴ ὙἼὩΝ, ΟΥ̓ 

[ῆ6 ροϊπτίηρ οὗ ἴῃς πᾶ ά]ς οης, ϑυπηπι. ΤὨεοά. 
τεδάϊηρ "2, δπὰ εχρί δἰ πίηρ παρέβησαν τοὺς 

λόγους μου εἰς πονηρόν. 80 91 ]εἐτ. ᾿γαφίογἐδγιεη 
ΦΟΡΊῬΟΊδς 71405 ῥέ551:6. ΟΔῃ ἴπεβα, τοσεῖμεσ ντἢ 
Μὴ, 6 δὴ δδιὶν ρὶοβθβ (ογ΄. ἴνὸ 5εραγαΐς ρἷοβϑϑεϑ) 

“νογαάς οὗ (οοηῃοογηΐηρ) ἃ νν]οΚεα πηδη," “δηὰ ἴδον 

(ἐμαὐαρε) Ῥτοϑροτ" ἢ 
ξαοτ ἡ. ὈΣδ. χήρας. ἢ Δὲ οη [15 ἢτβὶ 

οσουγζοηοα ἱπ τηϊς Βοοκ (ἰ. 34) μὰ5 πο ἀτεεκ 
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ςοιηϊογρατί (566 ηοῖς ἴπεγα); ἰπ [ἢς ἴννο τεπιαϊπίησ 

οᾶ5365 (ΧΧ. 13, Χχίϊ. 16) Ο΄ 45 ἰουπὰ πο αἰ ου]γ, 

τεπάδγίηρ δδοῦ {{π|ὲΔ ὉΥ πένης. ΤΏς τεηάοτίηρ 
ἤσγα ἰ5 ᾿ποσγείοσγα ργοῦδοὶν ἃ ἴγεα οπε βιρρεβῖεα ὈγῪ 

ἴῃς ρῥγεσδάϊησ Ὁ), ἢ νΠΙοἢ Γλ ις 15 80 ἔτε- 

αυςητν σουρίεά, 5ρεοῖα!ν ἰη Πειῖ.; δηὰ ἴῃς ναγίδηΐ 

ΓΔΥ ἢᾶνε Ὀδοη ουρρεβίθα ὃὈγ 15. ἱ. 23. 

21. ἕ (ὁ. ὈΠῸΣ ὙΠ, ἐπεκρότησαν ταῖς 

χερσὶν αὐτῶν. Τῆε ο οἵ ἴδε νεῖ (δ ἐπεκρώτησαν) 
ἰ5 αν ἀΘΠΕῪ 4 5110 ἕοσ αὄ. (11 ἰ5 νογίῃ ποῖΐηρ {δαῖ 
[6 σοηνεγβθα πηϊϑδῖακε οσουζβ ἰῃ Τίβοδ 5 ΕοπΊδη 
τεχῖ οἵ Ο' ἰη Ἀπ. νὶ. 5, ΨΒεγε (πε γοδαϊηρ οὗ [ἢς 
ϑἰχεπε εα,, 1587, ἀπὰ οὗ Β ἰΐδε} ἰ5 ἐπικροτοῦντες). 
Ι͂η Αᾳ. (ἐπεκρότουν ἐχόμενοι αὐτῶν) ἴῃ 54 Π1|6 ΕΥἼΓΟΓ 
ρρεᾶῖβ. ὅο Νυὶρ. ανῥῥωηκάεδαηξ, ἀπὰ 5Ηῃ. ϑυπηηι. 
[45 ἃ ἀϊετεηῖ νεγῦ (συνεπίσχυσαν αὐτοῖς). ΤΠεοά.᾿5 
τεπαεγίηρ (συνήνουν αὐτοῖς) 15 Ξρεοία! }Υ ἱπίεγεβτηρ, 
θοῖῇ 8ἃ5 δπονίησ παῖ τῇς οὐγοσ, Ψῃϊ ἢ [ἃ τπ5 
ἱπρ}165 δῃὰ Ἴχργεβϑβϑεβ ΌῪ ἃ ΒΥ ΠΟΠΥΠῚ, γγ͵ὰ5 ἃ5 οἷα 85 

5 ἄδν, δηὰ δ5 ἱ{ϊπϑίγαϊτίηρσ τε ομαγαςῖεσ οὗ δί5 
ἰγδηϑίαϊίοη ἃ5 ἃ ταονίϑίοη οὗ Ο' τγαῖμεγ τὴ δῃ 
ἱπάερεπάεξης ψόοσκ. ο. δοΐυδ!ν πηαϊηϊαίη5 ἴῃς 
οοτγεοΐηεθββ οὗ ἐπεκρότ., τηαακίησ Ο’ ἴο ᾶνε σοδά 
ΝΠ), πα τεϊερδίπρ ΤΥ ἴο ἃ ΡΑγεης ἢ 6518. 

εξ ἡ Νοπε οἵ ἰῇε (Κ νεγβίοπϑ εχοερί Αα. 
(ἐχόμενοι αὐτῶν) 5εε ἴο δᾶνε ρσοΐ δοϊὰ οἱ (ἂς 

εχαςῖ 8θηβε οὗ ἴῃς Ἡδρ. εχργαϑϑίοῃ τὸν, ν!Ζ. 
μ"αδνγ ἦε αἰϊγεοίίον, ἐξαάεγελεῥ. Ἐρτ ἐχαγρ 68 566 
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ΕΖγὰ 11. το 1 (ῆγ. χχν. 3; 2 (ῆγ. χχίϊ 18. ΤῆΘ 
οἴδεγ σκ γεηάεγίηρϑ γείεγ ἴΠε56 ννογάβ ἴο ἴῃς ρτγίεςἕϑβ 
ἰηδίεδα οὗ ἴῃς ργορῃεῖβ, δπὰ ἱπάδϑά ἱξ νου] ββϑοζη 
ΠΚεΙγ τπὰῖ [τ τνὰ5 'ἰπ βυς ἢ ἃ νίενν πὲ ἴῃς οἤδηρε 
οἴ α ἴο ο (Ξεε ρτγεςεάϊηρ ποῖ) ογὶρίπαϊδά. 

ν. 1. 0. ἩΠ. ᾿Ενισχύσατε, ἰακΚίηρ τῆ τοοῖ 
ἴο δε ΤΊ, 29 τἰγερρζάδη, νυν Ὡς Ποινενογ, οη τῆθ ἔννο 
ΟἴΠει οσοαϑίοπϑβ οἡ νι οἢ ἰτ 15 ἰουπὰ ἱπ ΗΙΡΆ. (Ρτον. 
ΝΠ]. 13, ΧΧΙ. 29), ἀεποῖεϑ 5ῃαπηθ  β5η 655 οὕ οὐβζίηδον. 
Οπ δε οἵπεν μβαηὰ ἢ), ὁ ἑαξε γε (15. χχχ. 2), 
Βἶνεβ 8 Πέτα (ἀπὰ εἰβενδεσγε, ἱν. δ᾽; Εχ. ἰχ. το; 
5. Χ. 31) ἴῃ 5εῆβε οὗ ραϊποσγίπρ' (ροββθϑϑίοηβ εἴς.) 
ἰηἴῖο ἃ ρἷαςς οὗ βαίεϊγυῪ οἵ ἔοσγ Ηϊρῃϊ, δηὰ ἔδιι5 ἢασ- 
τηοηΐζεβ ΨΙΠ Ώ τπῈ ὑνογάβ παῖ [0]]ονν. Αα., [ε85 
Πτεγὰ] τἤδη ὑϑ08], μᾶ5 ὁρμηθῆτε. 

ΔΊΡΘ. ψαυΐὶρ. (ἀπὰ 50 5Η. πιᾶγρ.) Πᾶ5 ἐμ μα δαϊίο. 

Τῆς οτὶρίη οὗ ἴῃς ᾿ἰπδοσυγαουν πᾶν νν6}}] 6 τῆς ἰδεῖ 
[παϊ ἴῃ τῆς ράββασε ἱν. 6 (τείοιτεὰ ἴο ἰη δες ἰδϑβῖ 
ηοῖε) “τῆς [εηποκα οἰτί65," ἱποϊυάΐηρ [Θγιϑα] 6 πὶ, νογα 
ἴο θὲ ἴπε Ρίαςεβ οἵ γτείιρε. Ηδσγε ου ἴδε σοπῖγαγν 
ἴον ννεσα ἴο ἤδε ἔγοπὶ Ϊεγιϑα πὶ βουϊῃνναταϑ. 

2 [ΟΚ 1]. γ. ΠΣ. γίνεται. Ο΄ τεδὰ ΠΣ, 

)οἰπίηρσ ἃ ν (ἢ ἴῃς ρτγεσεαϊηρ νεγϑα. νο. ΔΡΡΑγεθηῖὶν, 
οοηϑίάογϑ (οοηΐγατυ ἴο ἢ]5 σοησγαὶ ῥγίης ρ] 65) [παῖ 

τῃς γίνεται ὮΔαὰ πο οοτγεβροηάίηρ ΗςΡ. ἰη Ο᾽5 ἱεχῖ, 

Ν ΟΣ. ἴῃ χὶ. 1.5 νγὰ5 εν] ἀπ] τεδά ἴῃ Οἵ (διαφεύξῃ) "Ἰ3) 7 τοῦ, 

ἮΝ, ἠοῖ, ἃς5. Ἦνγο., ὙΡΠΕ. 

5. 6 
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Δηα {πὲ ΠΣ) ννὰβ5 ἴῃ 6 ογίριπαὶ οἵ ἴπεῖγ ἀφαερεθή- 

σεται. ᾿ 

γ δΐς. ΤΠ ΒῚ ΓΛΣΜΌΤΙ.. καὶ ἀφαιρεθήσεται τὸ 

ὕψος σου. Δ) πιυδῖ ἤᾶνα Ὀδθη ἃ ϑυβιςϊεπίὶν 

[Δ ]ἶᾶγ τοοῖ ἴο Ο', 85 ἴξ οσουγα Ποῖ. χχνιϊϊ. 54, 56 

(ὁπ). Ηδηος νὰ πλυδῖ βιρροβε [παῖ ἴΠεῖγ Μ5. ννὰ5 
1πα!5ςηςΐ, οὐ ἴμ4ὶ ἴῃς ργεβεηῖ Ηϑθῦ. ἴεχί 15 σογγαρῖ. 
Τῆς σοη)εδοζυγαὶ επιεηαδίίοη ννῆϊοἢ ἱηνοῖνας ἰθαϑί 

οὔδηρε ἰ5 ἴῃαϊ οὗ ϑοῃίδυσηον (Λου. 7 ες. τι ΦΧ Χ. 

ἐές., Οἰαβθσον, 1822, 8.ν. ἀφαιρέω), ΠΡΌΣ, Ι͂η 

ἴῃ6 βεςοπὰ ψογὰά Ο", ἑακίηρ Ἵ ἴογ Ἵ, ργοῦδθὶν τεδὰς 

ΓΘ. ἣ 

.. ὃ αν κ.. , τῇ χειρὶ (δ τὴν χεῖρα) αὐτοῦ 

(Α αὐτῶν). Ἰῃ αἰπιοϑβῖ 411} τῆς. ρίαοθβ νῇεσγε Ἴ" πιδδῇβ 

ἔρες, ΝΌΤΩΡ. ἰΐ. 17 (4 Τουῖ. χχῆ. 12. Ο’ ναεαΐ), 
]ο5. νι. 20; 5. ἱν!!. 8; ΕζΖεϊς. χχὶ. 24 [20] Ο' 
Ὦανε (Δἰ]ςἀ ἴο υπηαεγοίδηά 1. [5. ἱν]. αὶ 15 δδοιυΐ ἴῃς 

ΟἿΪν ἼἜχοορίίϊοῃ. 

4. ξὲ. Ὑ:. παρασκευάσασθε, {τεεῖϊν. 

22", ἐκλείπουσιν, ΔρρΑΤΕΠΕΥ δη ΕἴΤΟΥΓ ἔογ δῃ 

οτίσίπαὶ ἐκκλίνουσιν. (Κορ. ἴπε υ8ὲ οὗ ἐκκλ. 85 
τῆς τοηαογίηρ οὗ [ῆς 54π|6 νεγῦ ἴῃ χίν. 8. Τῆς ἀκ 
νοτῦς Ὀεσοπιίησ ἰἀεητίςα] τη ἴῃς ἔνο οἶδιυι565, [ἢ!5 

νου Ποῖρ τονναγάς {πΠ6 οἴῇογ 51} οἱ 511} (τ Υ 

8551] τ|ηρ᾽ [ἢ 15 οἶαιισε ἴο [5 ργεάδοδϑϑοῦ Όν επαϊηνσ 

τ ἢ τῆς ἡμέρας (50 ΒΝ) ἰποῖεδα οὗ τῆς ἑσπέρας. 

Τῆς ἰαϊίον γοδαϊησ ἰ5. 511} ργεβεγνεα τὴ ΑΟὉ, 23,33, 
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δηὰ οἴπογθ, ἢ ες 86, 88 (Φο 581.) ᾶανε τ. ἐσπ. ἴῃ 
ἴεχί δηά τ. ἡμ. ἴῃ πηδγρίη. 

ξα. Δ τῆς ἡμέρας. 5εε ρῥτεςεαϊπρ' ποῖε. 

5. ὃ. ἊΆ.» 0. , τὰ θεμέλια αὐτῆς, ἸοοΞεῖγ. 

Τῆς Ηερ. νοσγὰ ἀοεβ ποῖ οἌσσὺς ἰη [ἢ6 Ῥοηϊαϊεουςῇ, 
δηά Ρυῖ ἵνίςε (1 Κ. χν!. 18; 2 (ἢτ. χχχνὶῖ. 10) ἴῃ 
ἴῃς διβκίογίςαὶ Βοοκβ. [ἴ γεοεῖνθϑ νϑγὺ ναζί θα ἰγοδῖ- 

τηεηΐ δῖ {πε παπάς οἵ Οἵ, νίΖ. ἄμφοδα (30 ἴῃ χνὶ!. 27, 
ΧΙΧ. 27 [χχχ. 16], νῆεγε Ἴσοπιρ. ἴῃς ἱηοοηπίϑῖοης 
τγεδιπηεηΐῖ οὗ ἴῃς ἴνο ἴῃ ὅν )ο.᾽5 (ομεορεεζ5), ἄντρον, 
βάρις, βασίλειον, γῆ (5εε οη ἰΧ. 20), θεμέλιον, ναός, 

οἶκοι, πόλις, πυργόβαρις, χώραυ ΤἸῆτες ΟἿΪγΥ οὗ 
ἴπ65εὲ (βάρις, βασίλειον, πυργόβαρις) ςαῃ οἡ ὟΝ ο.᾿5 
Ρτποῖρ 65 ΡῈ ἴακθη 85 ἃ γεηάεγίηρσ οἱ "ΔΝ, δ: 6 
ίοτ ἴῃε γεπιαίηϊηρ εἰρῃϊ, δοσογάϊηρσ ἴο Πϊπι, ἀδγεηῖ 
ννογάβ πλυβὲ θῈ δϑοϑιποα 85 [ουπὰ ὃν Ο΄ ἰπ τδεὶγ 

ΗδεΡ. οτἱσίπαὶ. [1 οοκίηρσ ἰπεγείογε δ ἴδεϑθε εἰρῃΐ 
(νι οἢ τοργεϑδεηΐ δἱχ ϑεραγαΐς Βοοῖκβ δηὰ {νεηΐν- 
ἴοι Ρ45549565), ννε 58εε [ἢδίϊ δῇ Ἴχαπηηδίίοῃ οἵ Οἷς 
ἰγεαϊτηθηΐ οὗ ἴῃς ραϑϑᾶρεβ 'νῆεγε "ΝΣ ὀσουγϑ ἴῃ 

ΜΟΙ. ϑυρρ ίεβ δὴ αἵριπιεηῖ δραϊηϑδ ἧνο. οὗ τῇς 

ϑδίηθ πδίισο, δηα δὲ ἰϑοαϑί δ5 αδοϊϑςῖνθ, 845 παῖ 

[ἀγηϑῃηθα ὺ5 Όγ ἴῃε ςα56 οὗ χ᾽ (5ε6 οἡη 11]. 17). 

[1 ἰ5 ἴγαα {πὶ ἴῃς ννογὰ θεμέλιοι (θεμέλια) 5 υβεὰ ἰη 

δονούδὶ οδϑοὸς ἴο τοηάογ Ἵ"" ΟΥ ΣΧ ἸΟῚΟ, ΟΠΘ ΟΥ̓ 

οἴδοσ οὔ ψνῆϊο νόογάς ὅνο. οοηκίάοτς ἴο ἢανα εἴοοά 

1 Ἐεδὰ ἴῃ ἢαϊς αηὰ πεάραιϊμ᾽ν ᾿ἰσῖ οἱ ςᾶϑε5 (ἀπὰ εο ἴῃ ὕοιῇ 
Ττοιηπιυ9 αηὰ Κιγοιςη) ᾿ς. 126 (13)). το (αοὶ 7); ἕως ὁ θεμέλιος ἐν 

αὐτῇ. 

6-----2 
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ἴῃ Ο5 Ηδδ. ἴεχὶ ἤεγα. Βιυΐζῖ τῃ15 οὗ [1561{ ργονεϑ 

ποϊπίησ. ἴῃ πη ρᾶϑϑαρεβ δεϑίἀεβ ἴῃ6 ργδβεηῖΐ 
(ὁΘενεη οἱ [τἢδπὶ οσοσυγτγίησ ἴθ Απὴὶ. 1. 1.) θεμ. 
σογγεβροηᾶβ ἴο " ἼΝ. [Ιη 411] ἔουγ οσσυγγοηςαβ ἴῃ 
115 Βοοκ Α4. ϑυπηηι. γεηάθγ ΌὉγῪ βαρις. 

6. ο». α. ΩΣ] εν Κύριος. (Ο 84ἀς τών 

δυνάμεων.) ᾿ 

ε. ΓΞ. Ἕακκοψον (ᾧ -ψατε), Ξξυρρεκίίηρ [Πα 

ἰη Ο᾽5 Τορὺ ἰΐ ννὰβ 'υγτθὴ ψἤουϊ τἴἢ6 ἡπχαζν 
ἐεοζ102115. 

ε. ΠΥ. τὰ ξύλα (Ὁ θεμέλια) αὐτῆς, τεδάϊησ 

τς ννογὰ 85 [οι ρῇ [ἴ ᾿νογα ἴῃς Ἔ}) οὗ θευῖ, χχ. 

10. 
ξ 1. ΒΦ. ἔκχεον, ρτοῦΔὈΪν τεσεηβίομδὶ. Αἱ 

ΔῺΥ ταῖς ἴδετε 15 ΠῸὺ δρραίθηΐ γεάϑδοῇ ψῃγν Ο' 

δου] ἢανε οὔτε τπῸ σοη)μποίοη. 

δ. ΠΡΌ. δύναμιν. Ο΄ 566πηὶῚ ἴο ᾶνε Ὀεδη 

αυῖθ δῖ 568 85 ἴο ἴῃς Ἔεχαςῖ τηδδηΐηρ οὗ τἢϊ5 ννογά. 

Ιη χχχίϊ [Χχχίχ.] 24 ἴεν γεηάεδγ Ὁγ ὄχλος, δηὰ ἴῃ 
χΧΧΧΙΙ. [Χ].] 4 Όν χάρακες. 

γ. ἽΡΒΠ. ψευδής. Ατἀ5ε ΨΒεγα ἃ ςοπι- 

ΡῬᾶγίδοη οὗ ἴῃς οἵδενγ (ἷκ νεγϑίοηβ γ᾽6] 5 ἱπίεγαϑί. 
Τῆς οοησίγιοϊίοη ἴῃ Μ.ΟΤ. 15 ἔασ. ἔγοπὶ δπιοοίῇ, δπὰ 

Δ ΟΓΥ ΡΟΘΒΙὈΪν σοτγυρί. [{ πᾶν ἔᾶνα θεδδθη ἴογ [ἢ!]5 

τοάβοὴ ἴπαϊς Ο' νδς ᾿ἱπἀυςεαά ἴο τεδα ἔπε 'νογὰ 85 

Ὕρ. ννμεῖμεγ τπῖ5 νατίαπε ἀσίυα!Υ εχίβεεα ἴπ 
{Ποῖ {ἰπ|6 οΥ ποῖ, Α΄. 566π|5 ἴο ἢᾶνε ἰοιπαά [ἴ. 
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Ηε [45 ἄδικος, ἃ [τεαιιεηΐ τοηἀετγίηρ οὗ ὙΦ ὃγ Ο’ 
{Πεπηβαῖνεβ ἰπ ]. δηὰ εἰβενῆεσγαο. ϑγγηπι). οἡ ἴῃς 
οἴμεσγ Παπὰά (τῇ πόλει τῆς ἐπισκοπῆς) τε5:1ῆ65 ἴο 
ΟἿὐ ῥγεβεηῖ Μ.Τ. ἴῃ ϑοπηεα 5ῆδρε. 

7. ΠΒΘ (9 Ὑ) ὙΞ ὝΡΠ9. ὡς ψύχει 

λάκκος ὕδωρ (Ὁ δάας5 αὐτοῦ). Τῆς ΗδΘΌ. τοοῖ ἰ5 
εἴτμετ (4) 9, ἰοαπα Ῥυξ ἐννίςε εἰϑεινβετε (2 Κ. χίχ. 
24; ἴ5. ΧΧΧνΙ. 25, ὈοΟΓἢ {1π|Ὲὲ5 ἴῃ Καὶ δπὰά ἰη 

τῆς 56η56 οἵ ἰἸρΡῚ"ρ 707 τυαΐ67), οὐ (δ) ὙΡ ἃ τοοῖ 

ἰουπά ἴῃ σορσηδῖε ἰδησιαραθ ΟὨΪγΥ, 20 ἔδοῤ εοοὐ, ΤῊς 

Ἰαϊϊει 86η86 ἰ5 ἰοϊοννεά ποῖ οἷν Ὁγ Ο΄ θυῖ ὃν 
Ογτηπι. δηὰ δῖ Ϊεσ., νῇο 4]50 [6115 5 {παῖ “ρτο 
ἦααε...«ἷη Ἡεὐταϊῖσο ΒΟᾺ αἰοϊτυν," τῆι5 σἰνίπρ πὸ 
ἱηα!ςδίίοη οὗ ἰῃ6 δχίϑΐθηςς οὗ ἴῃς Καὶ. Τῇο ἰαϊίογ 

(νος ἢ οσουτα ποινῆογε 656) πᾶν 6 ἱπίεπαθα ἴο 

τηθδη ἽΝ, ὦ τὐοὶἑ, γοιείαῖη, ἀρὰ ἴο Ἰηαίοαίε {παῖ 

(πε Μαβ5. δάοριεα ἴῃς Ἐδδθίηϊς νίειν ; νὶΖ. παῖ 
ΜΝ ὨΙοἢ πλάκας ἴῃς τοοῦ Ἵ ἴο πανὲε ἴῃς δεῆβε οἵ 

2ομγίρ γογίδ, τῊ15 ἰηταγργεϊδιοη σεγίδιηἶν πηακίηρ 

[Πε ροϊπί οὗ ἴῃς σοπιραγίϑοη ρ]δίπεσ. 

η. ΒΒ, ἐπὶ πρόσωπον αὐτῆς, ἀρ ατεπῖν τεδὰ 

85 “8-- 28. Μ99. 22, 26, ἃῃαὰ οἴδογϑ, ἃ5 νν6]} ἃ5 

Ααᾳ,, ανε μου. 5Η. δπηά 81 Ϊεγ. οἡ ἴῃε οἴδεγ δαηάὰ 
ἔοϊ]ον Ο΄. 

8. ξὲ ΡΠ. ἀποστῇ, ἃ ἴτεε τεπάεγησ (50 

4αἶθο ἰῃ ΕΖεκ. χχιϊ. 17) οὗ ἃ νογά, ννῆϊοἢ πιυϑῖ 
ανε Ὀεεη Κηονη ἴο Ο΄, 85 οσουγηίηρ ἰπ ἀςη. 
χΧΧΙ͂Ι, 26 [25, ἐνάρκησεν)]. 
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9. ο7;. α. ΣΉΝ. Ο΄ σαεαί (Ο τῶν δυν.). 

566 οἢ ἰΪ. 22. 

γ. Ὅλ Οοῳ, Καλαμᾶσθε, καλαμᾶσθε 
ΟΝ ον). (ΟΠ ΊΡ. ίογ {π|58 νεγ 85 γεπάδγίηρ 

Ν ]υά. χχ. 45. 

ξι. ΕΝ Δ. ἐπιστρέψατε. 

πῆϑοΡΟ. κάρταλλον. Ο΄ πιᾶὰν ὃἢὲ τίρδις ἴῃ 

ἰἀεπείγίηρσ ἴἢ6 ΗδΡ. νοτγὰ (νῃ!οἢ ἰ5 ἅπαξ λεγ.) ἰπ 

56η58 ἢ Ὁ) οἱ ὅἀεη. ΧΙ. 16, Ρυξ [ἴ 5θεπὶβ αἵ 

ἰεαϑῖ 8ἃ5 πκεὶν παῖ ἰΐ 5 δηοῖπογ ἰογηὶ οἵ ὈΡΤΟΙ : 

υΐηδ-οπάγίζς (15. κν]!. 5). ᾿ 
11. η. ΓῚ ΓΏΌΏΠ. τὸν θυμόν μου. ὅεε οη 

11. 2, 3. 

ξι. ΩΣ, ΠΝ). καὶ ἐπέσχον καὶ οὐ συν- 

ετέλεσα αὐτούς, ἃ νεῖν ἴοοβε {γαηϑίαἰίοη οὗ Μ.Τ. 
Ἐπ. πᾶ5 ἴῃς 54π|6 5βθῆϑε 8ἃ5 ἰη Ἃθδη. νἱ!}. 10 εἴς. (50 

Αοῖἴβ χίχ. 22). 

ξι ἽΒΟ . ἐκχεῶ. Τῆς Ηδεθ. ἱπιρεγαῖίνε 15 

μᾶτϑῃ. Ουγ ἘΝ. ποννενοσ μᾶ5 θοπηα 80 ἴο ἴἴ. 

ΟἹ). Ω. Δ.) . ἐπί 25. 

Ὁ ΠΣ, νεανίσκων. Τῆς [αςϊ {παῖ Ααᾳ. ΤΠεοά. 

566Π1 (5Ξεε ΕἸἰο᾽α᾽5 ποΐε) ἴο ανε παὰ πονηρενομένων 
( Ὁ ΘΛ 2) 'νου]ά ροΐπε ἴο δῃ εατὶν σογγυρίίοη, ἀπά 

Ῥοϑϑιὶν τῆς οτὶσίπα] Ἔχ ργεϑϑίοῃ ἰ5 ἰοβί, 
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12. (η.) Ὁ). καὶ αἱ (ὃ ο»:. αἷ) γυναῖκες 

αὐτῶν. ΜΥο 5 ὩΣ) (ὉΠ ΠῚ) ἰ5α 8η οδνίουβ 

5110) ἰ5. φυϊξϊε υποδ]]Θα ίογ. 

1. ξὲ ἜΣ νΥ5. συνετελέσαντο (ΑΟ -σαν) 

ἄνομα (Ο τὰ ἄν. Α οἷοξε ρᾶγα]]δεὶ ἔοτ [(ἢϊ5 ἔτεα 

Γοηἀογίηρ ἰ5 ἰουπα π᾿ Ρζον. ἱ. 19 (ὉΥ3 ὑΥ 53. 

πάντων τῶν συντελούντων τὰ ἄνομα). (οχῃρ. ἴ5. 
ΧΧΧΙΠ δ (ἀνομία). 

ογ!. ὦ δὲς ἀπὰ β ὁ ἀπὰ α ὁ. 13 “Ἵ") δ 335), 

ἀπὸ ἱερέως (ΑΟ ἰπ5. καὶ) ἕως ψευδοπροφήτου. 1 

[15 ννεῦα [6 ΟὨΪγῪ οα56 ἴο Ὀ6 ἀεαὶς υνἱίῃ, ννε 5ϑῃου]ὰ 
Ὀς ἰεπτρίοα ἴο ἀεοίάε ἰπ ἔανουν οὗ Ο΄5 ογάενς (5Η. 
ἤοννανοῦ ἄρτααβ νι Μ.Τ.), ἀγσυΐπσ ἴἢυ5. ΤΓ ΜΟΙ. 

δὰ Ὀδδθη ἴπε οτἱρίηδὶ ἰογπΊ, να σϑῆ 566 π0 τρᾶϑοη 
Ὑν ἢν τῆς γϑηϑίαΐοῦα βῃουϊὰ ἢανε οδ]εοϊοα ἴο ἴῆς 

Ὀγιοϑῖ Ὀεΐηρ (45 ἰ5 ἱπηρ! εὰ Ὁν ἴα ρῥδγα]] 6 5πὶ οὗ 

πε νοῖβϑε) ἃ πιοε ἱπηροτίδηϊς ρεΐβθοη [ἤδη ἴῃς 
ΡΓΟρΡδεῖ, ἀπά 950 σδῃμουϊὰ ἢανε ἱγδηβροβεά ἴπεϑβα 

ϑδυρδοίδηϊινθ. ἡ ἴτῖδῸ6 οἵποσ ἤδη, ἤθη {πα 

ΤΩ ΘΠΊΟΓΥ οὗ {πε ῥτορῆεῖβ δα ἰδαεα ἱηῖο ἴῃς ραϑῖ, 
δηὰ ρῥτίθϑίὶν σοηΐῖγοὶ ονεῦ τεοογάς δα Ὀεοοπῆς 

ραγαιηουηῖ, ἴπ6 σἤὔδηρσε ἰγοπὶ ἴῃς ΗδΘΡὉ. ἰοχί ϑὺρ- 
σερῖεά ΌΥ Ο΄ ἴο {πε ργεβδεηΐϊ οὔὲ ννουϊὰ θὲ νϑγὺ 

σοοποοῖναῦῖθ. [Ιξ πιᾶν Ὀ6 οδ]εοῖοα [Ππαὶ ἢ ἴῃτες 
οἴδεγ ρᾶϑϑᾶρεϑ, νίΖ. χἷν. 18, ΧΧΙΝ. 11,33 (πὶ 34 τῃς 

νατίαϊίοη οὗ ογάθγ ἀοεβ ποῖ οὐουῦ) ἴπε 58Π16 

ῬἢΒεποπηεποη ργαϑθηΐῖβ ἰΐϑεϊ(, ννἢ 116 [ἢ 15 γεδϑοηΐϊηρ 

ἄοος. ποῖ δρρὶν. Τᾷῇε ἐγαπιεῖβ οὗ Μ.Τ. ἤοννενεῦ 
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ΔΔΥ ΜῈ }]}] ἢανε πιδάς {πεὶγ τγεαϊπηεηῖ οἱ [ἢ 15 

Ρᾶϑϑαᾶσε {πεῖγ συϊάς οἡ {πε ϑιρδϑεαυθηΐ οσοδϑίοηϑδ. 
Ψευδοί(πρ.) ἰ5 ΜΙιάταβῃίο; 50 οὔ εἰρῃϊξ οἴδεγ 
οςοδϑίοηβ ἰῃ ἴἢ15 Βοοῖκ, οὔσος οἠἱἷν (Ζεςῆ. χιίϊ. 2) 
εἰβενῆογο. 

[4. (Π3) Ο΄ ναεαΐ. ϑγυηπι. δ45 τῆς θυγατρός, 

υῖ ἴῃς θεοὶ Ηδςρ. Ἑαϊτίοης οαλὐ. ὙΠε ννογὰ (5 
ΟὈν!]Ου5ν δὴ ἰπϑεσγίίοη ἔγοπιὶ ἴῃ 6 ρδγα}]6] ρᾷϑϑᾶρξ, 
νὴ. 11 (νογε Ο΄ συσοαῦ). 

ἸΡΌΨΣΣ ἐξουθενοῦντες, »παξίμρ ἐέσάξ οὗ [11], 

8η ΕΧΟοοΙ]επὶ τεπάδγίηρ. Ετοπὶ Αα.5 ἐπ᾽ ἀτιμίᾳ 
(εβρεοίδι νυ {{ οοτπηραγεὰ ννἱἢ Θνπηπλ.᾽5 μετ᾽ εὐκολίας), 
ἰϊ πιᾶν ὃς ςοπ)͵εοΐζυτοα [(Παΐ ἤεγα, 845 ννε]] 85 οἶβε- 
νἤογα (566 οὐ νἱϊ. 3, ν 1}. 5), ἢ15 Κηον]εάρε οἱ ΗεΌ., 

ςοπηδίποα νι οχίγοηηο [ἰτοσγαί ηθϑς, ννὰ5 ονοσθοσηθ 

ΌΓν ἃ ἀεϑῖγε ἴο αἰῆεν ίγοσι Ο΄, ννϊςῆ, 45 ἴῃς βιδηάαγὰ 
Μεγϑίοη οὗ ασεοκ-ϑρεακίηρ (γί ϑιίδηβ, σουϊὰ ποῖ 
[411] ἴο Ὀς νϊενςα νι Ρῥγοϑυάϊοα ΌῪ ἃ ίοϊϊοννεσ οἵ 

ΒΕ. ΑΚκίρα. 
γ Ἰδὲ, ποῦ. Νοῖ ἃ γος τγδηϑίδιίοη, ποῦ γεῖ, 

ἃ5 βυρρεβίεα ὃν ϑρομηῃ", ἃ εἰρῃ ἴπαὶ ἴον τγοδὰ 
ἩΝ, θυῖ [πὰ τεπάεγίηρ οὗ ὮΝ ἴο ννῆϊοἢ Ποῦ οοττε- 

βροπάϑ ἴῃ 1 5. Χ. 14 (50 ἴο δδδὲς ἴῃ Τεγ. χν. 2). 

ις. ξὲ ΓΩΜΊΠΙ. ἐξελύποσαν. ῬτοθΔΌΪΥ πιεδηὶ 

Δ νεῖ 10 Μ55. δῖε οἰϊοὰ ὮὉγ Κεηη. δς οὔ τἰησ, δὰ ἸΔΩ͂ ἃς 
αἀὐάεὰ Ὦγ ἀς Ἐοβϑεὶ. 

3 μεν. Ῥαίες ς Κοστ. “εχανάνίνογενι εἰς. ἰιαεἰρεὶσ, 1794 δηὰ 
ι814, ἷ. τοι. 

δ 
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85 ἃ ἰοοβε γοηδεγίηρ οὗ ἴἢε Ηεν., μαξδέρρ᾽ ἴο Ἦδδ]ὶ ἃ 
ψουηά, {π|5 θείηρ ἃ σοηίηυδίίοη οὗ ἔπε πιεΐδρῃοσ 
οὗ τε ργεσδάϊηρσ νεῦβε. “ἢ αἵ δὴν ταῖες ννὰ5 ἃ ψογά 
ἢ ψ ΠΤ Ο΄ Παὰ πο αἰβέῆουν ἴῃ ἀδα!ηρσ οἡ ἰϊς 
βένβη οἵἴδπεσ οσσυσγεποθβ ἰη [5 ΒοοΚ. 

η. ΟΣ. τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν, τεδαϊησ ΠΑΡ ΔΝΣ 

85 ΠΡΞΙ, ννὨ]οἢ [5 ἴῃ5 τεηἀογεὰ ὃν Ο΄ ἴῃ [1]. 2ς, 

ΧΧΟΊΙ, ἃ. [Χχνη}.] 51. 

ε. ἸΧΟΡΡΗ ἐν τῇ πτώσει αὐτῶν (8 8)5). 

(οτΡ. ΡῈ), πτώσεως αὐτῶν ἴῃ ΧΙίχ. 21 [χχίἰίχ. 

22]. 
ἕξ . ὈΣἼΒ. ἐπισκοπῆς, ἃ ἴτεε τεηάδετγίηρ, υη- 

ε55 ννὸ ἴδκε ἴδε γοδαΐηρ οὗ ΑΟ(, ἐπ. αὐτῶν (ὈΣῚΕ), 

δηὰ 50 Ἔεχρίδίη οἡ {ες δηδίορυ οἱ ἴῃς ἴννο ργενίουβ 

ς436.65.. Τῆς αὐτῶν ἤονενοῦ πᾶν Ὀεῖζεγ Ὀ6 οοη- 

βἰἀογεα 85 ἰπϑογίεα ἔγσοπὶ ἴῃς ράγδ]]ε] βραβϑϑᾶρε χ. 16. 

ξι. γυ)3.. ἀπολοῦνται. ἀσθενέω ἰ5 ἴδ νοῦ 

ιιϑ6ὰ ἴῃ Ὁ. 21 δηὰ ἔνε οἴδεγ ρῥίδοθϑ ἴῃ Ϊ. 85 γεπάεδι- 

ἴηρϑ8 οὗ “3. Τί Ππογείοτε 56 6η15 ἴο ροϊπξ ἴο βϑοπῆα 

δαῦὶν ΗδρΡ. νατίδηῖ, ννοἢ παν θὲ σοπηξςξοϊεα νυ 1ἢ 
πε ἀπολοῦνται οσουτγτγίηρ᾽ ἰη τ. 21. 

16. αὖ ὀὲς ἀπῃὰ ν. Νοῖ οηἷΐν ἂἵε Οἵ ᾿ηβεσ- 
(ἰἸοη5 οὗ Κυρίου ἀπά καὶ ἴδετε ΜΙάγαξῃ!ϊς, Ὀυῖ τΠεΐγ 
ἰγϑηϑατιίοη οἵ ΔΘ Ὁν ἁγνισμὸν (Α ἁγιασμὸν) ἰϑ 

οὗ τῆς 584π|6 οδαγαοῖεσ. Τῆς Κιπάγεα Ὁ 5 οὗ 

5. χχνῖϊ. 12 5 ἴπεγὰ γοπάθγοὰ ὃγ τ1Π6πὶ ἀνάπαυμα ; 
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ἤδγα (ἢς παίυτε οὐἩ ἴπαΐ γεδΖ ἰ5 Ἔεχρ δ πθα 45 Ἵἶζυϊρε 
ταβῖ, ϑαηςίγ. Τμδῖ ἐνεη ἴῃς ἰγδηϑδῖοῦβ οὗ ἃ Βοοῖκ 
50 Ὀδαάϊν γεπάεγεά 45 ἰϑαϊδῇ σου] ἤδνα γεσοσηϊθοα 
ἴῃς υδυᾶ] 5εη56 οὗ ἴπε τοοῖ Ὁ 15 50 ἴαγ δραίηϑί 

ϑοδδυδηοῦ 5. σοη͵δοῖατε (ποῖεθβ οἡ Μιίςοῆδοὶις 27 

ἔροο) ἴαῖ τῆῇε6 Μιάγαϑῃϊς {γϑδηϑιαϊίοη ἤοῦα δίοβε 

(τοπὶ ἰοοκίησ οὐ ἴῇθ νοτὰ δ5 Ὀδαϑεὰ ὕὑροὴ ἃ 

51 ΠΥ τοοῖ ἰουπὰ ἴῃ Αταῦῖς, ἃπα πιεαπίησ, 20 

γε 7. 

18. ε. δ. ἤκουσαν (ἀν 5). 

γι Ὅ. καὶ οἱ ποιμαίνοντες (9). 

Υ. ΕΣ ΛΊΛ. ΠΝ. τὰ ποίμνια ἀὐτοις τεδά- 

ἱησ (ἴον ἣΝ ν) ΓΥΎΤΩ, ἃ Ρ]. βονγενεγ ποῖ ἰουπὰ 

αἰϑφεννῇεσγε. Τῆον γοηάεγ ὙΠ" ΌΥ π΄ ἰπ ΧΙ, 17, 1}. 

[ΧΧν]}}.] 232. Τῆς ταπηδιηίηρ ννοσὰβ. ἢ ἴῃαδηὶ 

ἀουδι1655 οοἰποίἀεὰ ψ ΜΊΎ. Νε ἡερὰ ποῖ θὲ 
ΒΓΡγίσεα τπαῖ ἴῆ6 υ58ὲ οὗ ἃ ἜΣΤΙΝ 85 νυ }}ν 

εαυϊναϊεπί ἴο ἃ ργοπουη δυβῇχ αἰά ποῖ ρῖονε ἃ 
αἸΒσυν ἴο τΠαπὶ, ἱπαϑηηυ ἢ 845 Ασα. Ὠιπη56] Γ στα 

ΒΌΡΡΙΪε5. ἃ οἷοβε ρδγδ οἷ, γεπἀθγίηρ μαρτυρίαν τὴν 
οὗσαν ἐν αὐτοῖς. 

[9. γ. ὈΓΊΔΦΙΙΣ. ἀποστροφῆς αὐτῶν, ἀπά 

50 ἴῃ χνὶϊ. 12, τεδάϊηρσ ἰῃ Ὀοῖἢ ρῥ]δοαβ ὈΓΩΦΘ, 

νης ποὰπ ΠΥ τοηάοσγ οἰγη  αγῖγ ἴῃ ν. 6. Ιἰ ἰ5 

οοιηονδαῖ κἰησυϊαγ ἴΠδξ Ἔχοθρῖ ἴῃ τΠδῖ ἰηπΐδηςε δηά 
ἴπ ἴϊ. το ἀπά νἱϊ!. 5 πε νοτὰ ΓΔ Πᾶ5 θεεπ 5οπλε- 

Πρ οὗ ἃ βἴυμ δ) ηρ-Ὀ]οοΚ ἴο Τῃδηὶ ἰπ 115 ΒοοΚκ 
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(11. 6, 8,ΓῚ,12, 22, Χῖν. 7), 16 ΤΣ μᾶς Ὀδοη δςοι- 

Ταῖεϊν ἰγαηϑὶαῖεα ηΐης {Π168. 

ΤΟΥ. τῶν λόγων μου. ΤΠῖβ Ξἴγαηρε οοη- 

ϑἰγυοτΙΟἢ 566 ΠῚ5 ἴο Ὀ6 ἃ οογιρίίοη οἵ τῷ λόγῳ μον 
(ΝΟ), ννῆϊο ἢ 15 γτοδά Όγν (οπρὶ. ΑἸά. (ο 58ῆ[.. Α 
ἢΔ5 τοῖς λόγοις μ. 

ξα. ΔΠΌΝ ΘΝ. ἀπώσαντο, ἃ ίτεε τεπαετίηρ, 

ἴον ἴμε βακε οἵ βπιοοΐμηςϑβ8. 
20. (ε) δ ΣΙ. φέρετε, τελάϊπρ ἸδὩΓῚ, δπά 

ΡοΓΠΔρ5 υίηρ ἔογ [5 ρυγροβε ἴἢς ἢ ψῃ !οἢ (ΟἸ]ονν5 ; 
οΟΥ φ. ταν δε ἃ οογπιρίίοη (Θαον ἴῃ της]4]5) ἰογ 

φέρεις (8313), ψἈΐσἢ ἀρτοαβ ἢ Ρεβῃ, δηὰ Νυ]ρ. 

21. ξ τ. Ὧ2 ΣΝ καὶ ἀσθενήσουσιν (ΑΟ 

δΔαἀὰ ἐν αὐτῇ), ἔτεεϊν. 

Ρ ΡΟΝ ἀπολοῦνται (3 ΡΟΝ 

Ννεὲ πιᾶὰν οὔϑεγνε παΐϊ 1. [χχν!].] 41---.42 15 8 

οἷοβα δάδρίβδιίοη οἵ [π6 ἴῆγοα νογϑο5 (22---24) "νι ἢ 

ἤδτγε ἰοϊ]ϊον. 
22. ξ:. χὰκ ). καὶ ἔθνη (Α ἔθνος μέγα), 

[οἸ]οννεα ὃν ἴῃ6 νεγῦ ἴῃ πε ϑίηρ., (δας Ὁ ἐγερθή- 
σονται). Αα. ϑγπηιηη. ΤὭδοα. ἢάνεὲ (καὶ) ἔθνος "μέγα 
καὶ βασιλεῖς πολλοί, 5σῃεινίησ [αἴ Όγ {πεῖν τἰπλε ἴῃς 
ἰαχὶ ἤεσ δὰ Ῥεοοπὶα Ἴςοπλρ εΐεϊν ςοηίογηιθα ἴο 

τὲ οὗ ]. 41... ΔῈ τπεῖτγ τεδαϊηρ 5}Η}1. ἄρτγεἊβ, Ὀυϊ 
τας ἴῃς κ. . π. αἴοης ἴο Ὀε ἴδε δααιτοηδὶ πηδῖζεγ 

ΞΘ ΡΟ εἀ ὃν ἴτε Ηερ. Τῇε ἔθνη (ΒΝ) ἰ5 ργοθδθὶν 

ἃ ςοπ]εοσίζιγαὶ ἐπηεπαδίίοη οὗ ἃ βογίρε, σοηβεαυθηΐ 
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ὉΡΟΩ ἃ τεπιονδὶ [ΠῸΠΊ ἢϊΐ5 ΤΟΡΥ οὗ μ. κ. . π. υη- 
δοσοηρδηϊεὰ Ὀν ἃ ςσοτγεοίίοη οὗ {πε ἰοἸ]ονίηρ νογὺ 

ἔγοπη Ὁ]. ἴο ϑἷηπσ. Τῆε ρδβϑᾶρα ἰ5 ἱπίεγεβδεηρ, ἴῃ 

ἜΧΗΙ ησ ἃ ΜΟΤ. ραγέαέζν τενςοὰ (45 σοηπίδϊηΐηρ᾽ 

Ὀγ3), δηᾶὰ ἴῃ {Πυϑιγαϊῖίηρ [ἢ6 ομαγδοῖεγ οὗ Β 85 

ϑδῃονίηρ νηὶ (εογίδηϊ (αυοϊεα Ὀγ Ὠτίνετγ, Νοξζες ὁ) 
αηεσί, 7πέγοα, Ὁ. 1) ς4}15 “[ῆς υῃτγονιϑεα ἰεχὶ οὗ 

ΤΧΧ., ἃ5 11 ιννὰ5 Ὀείογε Οτίρεη. 

ξι. ΤΣ 2. ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς, {τεεὶν ; 

Ὀυΐ 50 αἷννᾶγβ εἰϑενῆεγε (χχν. 32 [χχχίς 18], 

χχχί. 7) [χχχνίϊ. 8], 1. [χχν}.] 41) 

22. ξ Ἰ 2]. καὶ ζιβύνην, απ. ἴῃ 1. 

[χχν!1.] 42 Ο’ τεπάεγς ἐγχειρίδιον. ΤῊΪ5 15 Ρο5- 
5 Ϊν δὴ ὟὌχαῆρὶες οἱ {πεὶγ Ὀείηρσ ἱπῆυεποεαὰ Ὦν 
[ῃς6 ϑουηα οἵ τῇς Ηεῦ. ψογὰ (γεδάϊηρ ἤοψάενοσ ἴῃ 
[Πδΐ οα56 Ἢ ίοσγ )) ὅ.66 οἡ ἱϊ. 32 ἴογ ἰγηϑροϑιτ ἢ 5 
διιϑίηρ ἔσγοηὶ ἴῃ 54 πΊ6 σϑι136. 

ε. ἸΌΠ, ἐλεήσει. Τῆς "καἰ ἐφοίίοπὲς δ ἴδε 

ἐεπὰ ννᾶ5 δρϑεηί. 

ξ α. ὈΡῚΡ. φωνὴ αὐτοῦ, 530 ἃ5 ἴο δΒαγηλοηΐΖο 

ν ἢ ἐλεήσει. 

ο»»1. (. δ) , ἐφ.. 

7. ΓΦ 39). καὶ ἅρμασιν παρατάξεται, 

τεδαϊηρ Ἴ})᾽ 25) 

ε. Δ. ὡς πῦρ (Ὁ 3). δ πι]αγὶν ἰπο 1. 
[χχν]}.] 42. ᾿ 
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25. Ρ ὌΣΧΕΝ ὃς, μὴ ἐκπορεύεσθε (9 ΝΠ), 

Δηα 5: Π1] τὶν ἴον τῇς (ο]]οινίηρ νετΌ. 

'4 ἽΣ αὐνῦ, τῶν ἐχθρὼν παροικεῖ, ποῖ 85 

ννο. (ἼΔΠΙ ΠΝ Ὀυϊ αϊνιάϊηρσ [Π6 ινογὰς αἱἷί- 

[ἐγεητν, δπὰ 50 γεδαϊηρ Δ ὈΣ ΝΟ. 

26. Ὅν. ἐφ᾽ ὑμᾶς, ΘΕΘΒΑΡΙν ἃ σογγυρίίοη ἴον 

ἐφ᾽ ἡμᾶς. 
27. ε (απὰ γλ ὝΥ29 .Ξ, ἐν λαοῖς δεδοκι- 

μασμένοις. ΤῊϊΒ τεηἀεεγίηρ ἴοοῖκ ἴῃς ἢγϑῖ ι'νοσὰ ἴο δῪὲ 
τῆς Ρ]. οσοηϑῖ,, δηὰ τεδὰ ἴῃς βεοοηά δρραγεηῖὶγ 85 ἃ 

᾿ϑυδϑῖ. ἔσοτῃ ἴῃς τοοῖ 2. Τῆΐβ ἰδίζεγ ψοσγὰ ἤονενεσ 
δ5 ρίνεη τγίβε ἴο τηυοῦ ἀϊιοσυ!ν. ὁδ8:1 [6γ. [εϑιϊῆας 

ἴο ἴῆ6 56 η56 “οἰδιιϑιιη) δίαιυς οἰγουπηχάδίιπη), "ἡ 845 τῃδῖ 

σίνεη ἴο {πε νοτζὰ ὃγ Ο΄ 85 ψε]] ἃ5 ΌὉΥῪ ϑυππι. ννῆο 
δοοογάϊηρ)γ, Ὁν ἴῃς [ἰεϑιϊπιοὴν οἱ Μ5. 86, δὰ 

πολιορκουμένῳ. ᾿Εν λαοῖς (μου) συγκεκλεισμένοις 
ἰ5 τῆς τοδάϊηρ ἰοιυπὰ ἴῃ Μ55. 86, 8δ, 98 (ο 5Η)), 
δηὰ ἐν λαῷ (μου) συγκεκλεισμένῳ ἴῃ 22, 36, ἀπὰ 

οἴπετς. Αα. διῃρημένῳ, Ὀυξ ρογΠδρ5 διηρμένῳ (3εΕ 
ΕἸ] ̓ 5 ποῖθ). Μυϊρ. 85 γοδιοίμδ. Τἤετγε ἰ5 πιο ἢ 
ἴο Ὀδ 5414 οτ δῆς νίενν, πχεπτοηςα Ὀγ Ρτοί. (ἤογηςσ, 
(δι “Ὁ ννᾶβ5 ἃ πιᾶζρ. ρίοβϑ, ἰηϊεπαάεα 85 ἃ γειηϊηάοσ 
οἵ ἴῃς ρᾶγ}16] ραϑϑαρὲ ἴῃ ἱ. 18. 

ε. ῬΩΓΙΔῚ » ΓΙ. καὶ γνώσῃ με ἐν τῷ δοκιμάσαι 

με. ΑΙἹΙ τῆι ἰ5 πεεάςὰ (ηοῖ 50 ο.) 5 ἴο ϑιρροβε 

πὲ Ο΄ τεδὰ ἴΐ 85 ΠΩΣ Ὁ) ἼΠ), δπὰ γεηάεγεα γαῖμεγ 

ἔγεεϊγ. 
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28. ον. (4). ὈΣΥΌ Ὁ, ἀνήκοοι. ἄν. ἰϑ 

υϑεὰ ἴο τεπάεγ ὙΌ ἷπ ν. 23. Ιη τὲ ἴδςε οἵ 

5 ἢ εχργεϑϑίοης ἃ5 ΟΡ. ΦῚΡ (Εκ. χχίχ. 37 

εἴς), ὈῚΡΠ 1.4." (1,εν. χχί. 22 εἴο!), ΣΝ 

ὨΣἼΩ. (σε η. ἰχ. 25), ὲ σδῇ βοδγοοὶν βϑυρροβε [δαῖ 

(ῃ6 ἰγδηϑίδίοσγβ ννοι ὰ ἤανε [διε ἴο τεοορηΐβδε τ[ἢς 

ίοτος οὗ {Π|5 τπηειῃοα οὗ ἐχργεϑϑίησ ἴΠ6 σι ρεγδῖινα. 

ννε πιυδὶ ἱπεγείογε σοπϑίάεγ “Ἴ ἴο πᾶνε Ὀεεη 

δοϑεηΐ, γστν οὐ γοηρΊ]γν, ἔγοπὶ {Πεῖγ οὐ σίπαὶ. 21 

Ηερθ. Μ55. ἢανε "2), Ξυρροτίεὰ ὃν Τατγρ. (3 2), 

Ρεβῇῃ. ((οσι.. 5.9), Νυὶρ. (ῤγέποῖῤῥεε). 850. Α4. 
ἄρχοντες. 

29ςο. ξ ᾿ ὝὙἹ ἐξέλιπεν 15 (Α ἐξέλειπεν), ἃ 

ἴτθα γεπἀδγίηρ οὗ ΝΊΡΗ. οἵ ἽἼΠΠ, 20 δμγη. Α ραγδ]]οὶ 
οσοιτϑ ἰη ΕΖεϊ. χν. 4. [ἴΙὴ ἴπε πεχὶ οἶδα ἐξέλιπεν 

(Α ἐξέλειπεν) τοπάετ ὉΠ, Οὔ5. ἴπε ἰάεηεν οὗ 

1ῆ6 Οκ τεηάεγίηρ οὗ ἀϊῆεγεηξς ΗςΌ. γΕΓῸ5 ἴη ἴδε 
᾿πηγηδαϊδῖε σοηϊεχί. 

ΟἹ. ἃ δΔῃὰ γ. ΡΣ τ; ΟῚ, πονηρία. αὐτῶν 

οὐκ ἐτάκη (Ο -κησαν), τεδάϊηρ ΡΣ νῷ ὮΝ. 

20. ε. ἸῊΡ . καλέσατε ΟΝ Ὑ)). 

νι. 1. ο᾽η. αβ. Ο’ ναεαί. Τῆς ΗδφΌ. ρτεΐδος 

ἵνᾶ5 ἱπιγοαυςοα ίοσ {π6Ὸ δακα οὗ οπιοοΐῃμησϑο, δυζ 

Ρυγροβοὶν Ἐχργοϑϑεὰ [ἢ βδοπηοννῆδί νᾶρὰς ἴογπΊθ, 50 

8ἃ5 ποῖ ἴο σοπηητῖ [15 ᾿ηἰγοάτποεῖο ἴο ἴῃς ἰἀεητβοδίίοη 

-ε,- 
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([Π βυθβίδηςε) οὗ ἴῃς (οἸ]]οινίηρ ργορῆθον ντἢ τπαῖ 
οἵ ςἢ. χχνί. Αᾳ. ϑγυγηι. Τπεοὰ. (ἀπά 50 58.) 
ἄστεα ἢ Μ.ΟΤ. ἴῃ τἢϊ5 δηὰ [πε [ΟἹ] ον πρ νεζβα. 

2. 077. ς. ἘΌΝ. δ υ. Ο' σναεαύ. Τῆρο 

Ηεῦ. ννᾶβ5 συρρεβίεα ὃν ἴῃε ινοτάβ ννῃϊςοἢ (1η χχνί. 
2) ἱπίσοάδυςε ᾿ννῆδϊ 5 δἴ δὴν τγαῖβ ἃ 5: Π}1}} Ὁ Ῥγορῆδον. 

Τῆς Ἵ"Φ᾽ μετε, 85 ορροβεά ἴο ἴδε ΣΙ οἵ [πε Ἰαΐετ 

Ὀᾶββαᾶρα, πΔΥ ΘΑ 51} ἕᾶνε [15 ϑδουσος ἴῃ ἴἢς ἰδησιαρε 
οὗ χχνὶ. 1Ιο. (ζοτρ. χχχνί. 10, ψῆεγα Ὀοζἢ γε πλεη- 

τἰΙοπεὰ. Ττγδαϊζίοη αἷ5ο τηρῃϊ δαϑν ἰηθπεηςς (ἢς 
νογάϊηρ οὗ δυο δη ἰηϑεσγίίοη ἴῃ γείεσγεηοε ἴο οἤθδ, 

“Τηοηηογίοα οὗ νῆοηι ννεῦθ οἤπογιϑ θα, δηδ νῇοϑβε 

ςοηποχίοῃη ἢ ἴῃς Μεβϑοίδηίς ἤορα ννὰ5 τηδυκεά 

(Μεαῖι. χνί. 14; σοῃρ. ᾿οἤῃ ἰ. 21, νί. 14, νἱ]. 40). 

9771. (. πὴ... ΘΕΣΣΙ, Ο΄ ναεαί. Τῆε ΗςΘΌ. 

ν 85 δι ρρεβίεα ὈΥ βιιοἢ ράϑϑαρδβ 85 χν]ϊ. 20, Χχιΐ. 2; 

͵υ5ὲ 45 Ο' (ογ ἃ οορυ 5) πιδάς ἃ οἰ πη] ὺ ἰηϑαγίίοη 1η 

ΧΙΧ. 3. 

3. οἵη. α. ΤΊΝΩΝ. Ο΄ ναεαί (Ο τών δυν.). 

566 οὐ 1. 22. ᾿ 

ὮΣΙΝ ἘΡΡΩΝ καὶ (ΑΔ ἴη5. οὐ) κατοικιῶ ὑμᾶς. 

Ααᾳ., ἀενίαιςτίησ ἴτοπιὶι ΜΟΤ.,, ἢᾶ5 καὶ σκηνώσω 
(δ) σὺν ὑμῖν. 

4. αα. ὝΨη. Ο΄ (οἵ ἃ οοργίϑβι) δα ἀεὰ ὅτι 

τὸ παράπαν οὐκ ὠφελήσουσιν ὑμᾶς, Ξυσρεκῖεα ΓΚ 
τῆς ἰαϑὲ ινογάς οἵ ὑ. 8. 

ον. αἅ. ΤῊΣ ὈΘΝῚ 3. Οἱ τιακαῖ. 
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ξι. ἊΡᾺΝ ἐστίν, ἃ ἴοοξε ἰγαπϑἰαϊίΐοη. (οπΊρ. 

2 (Β΄. νἱϊ. 11, νῆογε "ΠἼ, τείεγγίηρ, 8ἃ5 ἤσζα, ἴο ἃ 

ὈυϊΠάϊηρ οὐ στοὺρ οὗ δι ἀϊηρο, 15 5 πα ὺὶν τεη- 
ἀετεά. 

γ. ὈρΨ ἼΩ) Ὀρ Ἴδῦ. ἐξ αἰῶνος καὶ ἕως 
αἰῶνος. Τῆς εχαςοῖ Ηεςῦ. ἐχργεϑϑίοῃ ἰ5 ηοΐ ἰουηὰ 
εἰβεννῆεσε. Τῆς πεᾶγεϑῖ ρργοδοῇ ἰβ5 ἱπ 5. οἱ]. [ς1}.] 
17, ΨΏογε, 85 βεγε, Ο' Ὀγίηρϑ ουἱ {Παῖ ἴἴ 5 α 2αγΖε 
αηΐς, ἃ5 Μ}6}1 ἃ5 ὦ ῥαγίε ῥοοσί. ᾿ 

8. κ- ΓΣΠ͵ εἰ δὲ (Ο" δάά5 καὶ), τεδάϊηρ᾽ Ἱ: 

δηα ταἰκκίηρ [ἴ ἰπ ἴῃς Αταπταὶς βδεῆδε. ϑροδη᾿β νίενν 
(Ι.ς. 1. 114), Πΐ εἰ δὲ [5 ἃ σοτγυρίίοη οἵ ἐδοὺ, 5. [ε55΄ 
σοοά. 

Οἵ. ὦ. Ὁ. Ο΄ ναεαί. Τῆς Ηδθδ. 5. δρρδ- 

ΓΟΠΕΥ δη ἰπβογίίοη ἰγοπὶ τ. 4, εγε ἴπς ψνοσγὰ [5 

ἀν τοπάογεα. 

9. β ὁ. Ο΄ (οζσ ἃ ςοοργί51) ομδηρεά ἴδε ογάεσ οἵ 

[ἢς ἤτοι ἴτε νεγῦϑ ἴο δοοοσά ντἢ τῃδὶ οὗ τῆς 

Πεοδίορια. 
Ι0. α ΄α. τοῦ κακῶς εἶναι ὑμῖν (Ὀεϊοηρίηρ ἰη 

56η86 ἴο ἴῆς ρῥγοσεάϊηρ 2.), δὴ ᾿ηϑδογίίοη βυρρεκίεα 

Ὁγ ([Πεὲ Ηδρ. νη ἢ οσουγβ ἰῃ ἃ ϑἰπηίασ οοπίεχί δἵ 
[Π6 οηὰ οὗ σ. 6. 

ο». (4). ΓΝ ΓΞ, ἐν τῷ οἴκῳ (Α οπι. 

θ. ΠΣ ᾿Απεσχήμεθα, τακῖηρ ἰξ 85 πολ χΝ.. 

ΤὭϊ5 νοῦ οὐσουζα ἰπ Νίρῃ. ἴῃ ΕζΖεϊς. χὶ. 6. ΤΠς 

τοοῖ νου ]ὰ θ6 Κηοινη ἴο Ο΄ [Ὡσγουρῇ αεη. χχνίϊ. 36, 

Ώ1ς ἴῃ Εςοϊ]. 1. τὸ ἴῆε Καὶ 15 ἰοιιπά ἰῇ ἃ βεῆβε 
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511}} οἷοβασ ἴο ἰπδΐ νι ἢ ἴπον δι(γίθυϊε ἴο {ἢ 6 νογρ 
ἴη [ἢϊ5 ἰηξίδμποε. Τῇῃαε |οβ5 οὗ δὲ ({ ἴπεν τεδὰ {πὸ 

βδδη)ς σοηῃδοηδηΐβ ἴῃ [(Πεῖγ ἴοχί 45 ΨψῈ ἀο) νοι!]ὰ 

Ῥτοῦδοϊν ποῖ σίνε {Π6πὶ τηυσῇ ἴσου δῖε. ΑἸΓΠουρἢ 

{Πὰν αἀϊὰ ποῖ τεοορηῖϑε ΘῈ ἴῃ 11. 36 (5ες ποῖε 

{Π6γ6) 45 ἃ οδϑε οἱ ἴῃε Κίπα, γεῖ ἰῃ χχὶϊ. 23 {πεὶγ 
τοπαεγίηρ (καταστενάξεις) οἵ ψνῆαΐ ΜΟΤ. ρίνεβ ἃς 
ῬΩΓΣ σαη οηἷν ὃς εχρίαἰπεὰ ὃν ἴπεῖγ γεδάϊηρ 1 

ἘΠ - ΠΝ, 
1. οὔ. (α). ΝΠ. Ο΄ σσωαΐ. 

ξὶ. ΠΣ ΓΔ. ὁ οἶκός μου, ἔτεεὶγ. 

α α. γϑ. ἐπ’ αὐτῷ (δ) " αὐτῶν) ἐκεῖ. ΤΕ 

Ἰαϑδὶ ννογὰ ἰβ. ργορδὺϊν ευρσρεκίεα ΌΥῪ 51:10 ἢ ρϑϑϑαραϑ 

451 Κ. νι. 16, 29. 

13. ο2. ὦ. ΓΉΣὩΝΣ, Ο΄ ναεαΐ. 

ον. α. “ΔΠΕἜ ὈΞΦΣ . Ο’ νασᾶί. "Π, οοιυροὰ 

ΨΠἢ δηοίμοσ ἰηῆη., ἰ5 ἰγεαιθηῖ ἰῃ . [Ι͂ῃ συ. 25, 

Χχν. 3, 4, χχνὶ. [χχχὶ 7 ς, χχχί. [χΧχχῖχ.)] 33, 

χχχν. [Χ]1.} 14, χὶῖν. [1.] 4 Ὁ 15 τεργεβθηϊαά ἴῃ Οἵ, 
ΜΝ ὮΠῈ ἢ ΧΧΧν. 15, 8Ἃ5 ἤεῖο, ἰἴ ἴ5 ἰουπά ἴῃ ΜΟΙ. 

δίοῃθ. Τῆρ τεπηδίηίηρ οσσυγζοηςαα ἴῃ ΜΟΤ, (χὶ. 7, 
ΧΧΙΧ. 19) ᾶγα ραϑϑᾶρεδ ἰδοκίηρ ἴῃ Ο΄. 

α 4. ΠΌΣΟ . ἠκούσατέ μου. 

14. Ν.. καὶ ποιήσω; Ὁὃδυῖϊ ΑΘ τοίνυν 

κἀγὼ π. ᾿ 

5. 7 
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ΓΞ. τῷ οἴκῳ; Ὀυϊ Α τῷ τόπῳ τούτῳ, 

γεοϊγ. 
15. σε. (4). ὈΘΤΙΝ 3 ΤΙΝ, τοὺς ἀδελφοὺς 

ὑμῶν. : ᾿ 

ι6. ξὲ τλῇ ΠΡΕΓῚ ΠΡῚ 3 ἘΦ ΓΝ] 
ΞΓΣΒΠΙ. καὶ μὴ ἀξιοῦ τοῦ ἐλεηθῆναι αὐτούς, καὶ 

μὴ εὔχου καὶ μὴ προσέλθῃς μοι περὶ αὐτών (Α οι. 

καὶ μὴ εὔχ.... αὐτῶν) ίτεεϊγ. ΤὨε τεηάετγίηρ᾽ οἡ ἴδε 
Ἰαῖοσ οσουγίοηςα οὗ ἴΠ6 ἢγϑϊ οἶδε (χὶ. 14) 15 οἰοϑβοῦ 

(καὶ μὴ ἀ. περὶ αὐτῶν ἐν δεήσει καὶ προσευχῇ). 

νι. α. ἭΓδε, Ο΄ συαεαί. 

18. αα 47. αὐτῶν ἰ5 ἴῃγχεες {ἰπ165 ἰπβογίεα ΌὉΥ 
Ο΄, ΡγΟΌΔΟΪΥ οἿΪν 45 ἃ ἔγες σγεαπἀδγίηρ ἴῃ δδοῇ 6856. 

ζ (ὁλ Ὀ ΘΟ ΡΥ τῇ στρατιᾷ τοῦ οὐρανοῦ, 

ἴῃς οἴπεν αἰ Νεγβίομβ τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρανοῦ. 
Βυῖϊ πη χίὶῖν. [11.] 17, 18, 19, 25 "2 (νι ποῖς "ἐξ 

ΟΠ) ἰ5 τεπάεσεὰ τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐ. ἀῃιὰ 50 
ΟΥ̓ΠΊΠΊ. δηα ργεϑυπηδοϊγ τῆς οἴπετθ. ϑίδάςε (Ζεΐ- 
σοεὐγίπ Μ“ὦ7 αἱ αἰϊ΄ΐεσί. Ἡ ί55. τ886, ΡρΡ. 123--132), 

Ποϊαΐϊηρσ ἴπδί ἴῃς οοηϊοχί ργονος ὩΣ "Ὦ ἴο τείεγ ἴο 

16 ψΟσϑἢΡ οὗ ἴῃς ἢεδάνεηΐν Ὀοάϊε5, πιαϊπιδίης {παῖ 

τῆς ἀϊεγεηςε οὗ τεπάεγίηρσ οἡ ἴδῃ ρατί οὗ Ο' ξυρρεκῖβ 

[πὶ {πεν τεδὰ ἤεσε Ζ δαχῦ. ΗδΦ οοηπϑοίάοσϑ ἢον- 

ὄνοῦ ἴπμδΐϊ ΓΟΘΟ (Π129) ννᾶ5 ἴπὸ οτίρίη8) γεδαϊηρ, 

δηὰ [πδί ἴἴ ννᾶ5 ρεσγῆδρβ ονηρ ἴο {πε ἢδνν 5εῆϑε 
ΜΘ τῆς “ Κίηρσάοπι οὗ Πεάνεη ᾿ σαπιὲ ἰδίεσ ἴο Ὀεᾶγ 
ίογ ἴπε [|ἐνν5, ἴῆαϊς ἴπ6ὸ Μδ55. ργοπιιηοίδιὶοη ἄγοβο, 
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δηὰ ψ ἢ ἰξ τῆς ἱπιεγργεϊδίίοη, φρέδρ 97 ἀεανξη. Ἰῃ 
ἃ ἰδῖεσ δγίίοἱὶς μοψενον (ἐδὲά. Ρρ. 280--339) ἢς ἰη- 
οἰΐπε58 ἴο με Ῥε! εἴ [Πδΐ δὲ ννὰ5 ἴῃς ογίρίηαὶ ᾿νογά, 
αἰϊεσγεαὰ 85 “εἴπθ δρῃοπηβείβοῃς (ογσγθοΐυγ᾽ ἴο τῆς 

ΞΥΠοηγτήοι5 Ἴχργεϑϑίοη ὉΠ Ὄρ, ἢ ΓΝ ἰπϑογίοὰ 
ἴῃ ΧΙν. δοσογάϊηρ ἴο ἴῃς γεαυϊτοπιοηΐβ οὗ πε ἰαΐῖοσ 
δηὰ 5ἰγιοῖεσ οὐ πορσαρῆν. Ης Ἴσοηβίἀδγς (παΐ τῆϊς 
056 οὗ " 845 ϑυποηγγῆουβ ν ἢ “νὶ ἄσοβα ἰγοπὶ τῆς 

ΚΑΌΡ. Ἔχερεϑὶβ οἵ σδη. 1.1, 2 (ὈΝΩΥ -- 'ΒΘΝΘ). 

Ηε Πο]ά5 παῖ {ῃς τῇ . οἵ χ]ῖν. πιᾶν ἤᾶνε δγίβθη 
ἴτοση ἴῃς ἰπῆἤμπεπος οἵ ἰδῖεσ νογβίοηβ οῃ Οἱ ἰδχί. 
ΤΒεγε ἄγὲ ἤοννενοσ, να τὩΔΥ ΓΟρΡΙν, Δ Υ ἰπϑίδηςας 
οἵ Ο΄᾽ 5 ἱποοηπϑβίβίεηϊς γτεπάεγίηρβ οἵ τῆς βᾶσης ΗθΡ. 
Ροϊητίηρ (ϑυσρεβείηρ αἀϊβεγεης ἰγαπϑδίοσθ. Μογο.- 
ον ΕΓ οἡ 15 ἰαΐεγ Ὠνροιμεϑίς ἴῃς υπδηἑπηΥ οὗὨ 186 
οἴμεγ ἀκ Μεγβίοηβς ἰῃ τῇ βασ. τετηδίῃϑ οὔϑβουγο, 
Κυδηςδη (Οσερανε»ιοΐς 4 ῥλαμαξρρενι δῳ7 Βιδί, ἩΖὲς.- 
σόηδολαί, ἡδεγοείσέ υον ΚΑ. δκάάε, Ἐτεϊθυτρ ἴῃ Β, 
υπαἃ Ϊ,εἰρζΖίρ, 1894) σοπίτονεγι5 ϑίδάθ, δηὰ πηαίΐη- 
ἰΔῖη5 ἴῃς 5εῆϑδε "“αιδεη οὗ πεοάνθη. 

ἽΒΠ). καὶ ἔσπεισαν. Α δδ85 καὶ σπεῖσαι. 

ΤΗΐβ, ἐπουρἢ ἰπ ἃ βεῆβε πῖογα [ἰτεγαὶ, ἰϑ γεῖ ἱπέεγίοσ 
85 ἃ τεπάεσηρ οὗ {πε ΗδΘΌ. ἰηέη., ν ὨΪςἢ, 45 ἰς βἤδινῃ 
ΌΥ ἴῃς ἀὔρβεπος οἵ “3, ἰβ ποῖ ἴο ὃς Ἴοουρίεά νἱἢ 
γι. 

20. ο. (4). ἈΝ ΣΝ. Κύριος. 866 οἡ 
1. 22. ᾿ 

ξι. Υὺ. παν ξύλον, ἔτεεϊν. 

γ----2 



ΙΟΟ ΤῊΗΕ ΠΟῦΌΒΙΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ΕΚΕΜΙΑΗ. [1]. 20 

ἕξ :. ΓΊΘΤΙ. τοῦ ἀγροῦ αὐτῶν (Ὁ οη. αὐτ.), 

ἃ ἴοϊεγδθϊν οἶθαγ οἂϑθ οὗ ἴγες γεηάογίηρ, 85 ἴῃε 

ρτεβεησα οἵ [πε ἁγίίοἷς Ῥγενοηΐβ υ5 ίτοπι ςοη]͵δοζυγίησ 

τῃαἱ Ο’ τοδὰ "ΠῚΖ - -ὈΤΊΨΦ'. 

ΓΝ ἼΡῚ. Α ἀϊβξετς ἔτοπι Μ.Ό., μανίηρ 

καὶ ἐπὶ πάντα (50 Ὁ πάντα) τὰ γενήματα (15 ἰ5 
[ῃς ϑδρεϊππηρ ἴῃ Βδξ 4150) αὐτῆς, δῃηὰ «αἱ επὰ οἵ νυ. 

ἱπϊτγοάιϊιοος ἔγοπλ ἱν. 4 ΟΥὙ Χχίὶ. 12 καὶ οὐκ ἔσται ὁ 
σβέσων. ΤῊϊ5 ποννενοῖ τὴδν τεργεϑεηΐ ἃ νᾶγίδηϊ οἡ 
Μ.Τ. ἢογο, 85 βϑανογδὶ οὗ Κοϑηῃ. δηὰ ἀς Εοϑϑὶϊ 5. Μ95. 

ἢανε ΠΩΣΏ. 
21. Φπι α. " 'κὶ ΓΊΝΩ, Ο’ σαεαΐ. 

ξὶ Ω. κρέα, [τεεϊν. 

23. ξΐ, ὙΥΠΤΌΞΞ. ἐν πάσαις (δὲ οπι. πάσ.) 
ταῖς ὁδοῖς μου, (τεεἷγ. Ὁ 

24. αὦ. ΟΖ. ἤκουσαν (ΑΟ εἰσήκ.) μου. 

ξὶ. ΣΝ" Γι Ἰ2Π εἶ. καὶ οὐ προσέσχεν (Α 

πλδοδο δ}: τὸ οὗς αὐτών, ἃ ΓΝ τεπάοηηρ, τερεδϊοὰ 
ν. 26, νψὮεγε ἤονενεῦ δὲ (ποῖ 4.) Πᾶ5 -σχον, ἀῃὰ 50 

5Η. τδετγο, τπουρῇ ποῖ ἢοτζα. 

ον. α. ΓΥΥΖΣ ΓΊΧΌΘΞ. τοῖς (δὲ ἐν τοῖς) ἐν- 
θυμήμασιν (Α ἐπιθ.). 1 5 ῬτοΟΌΔΡΪς [πη "ὩΣ ἰ5 ἴῆε 

σοηίγιθυκίοη οἵ ἃ σἠοββαΐού, ἴο Ἴχρίαίπ ἴπε σγᾶζε 

ννοτὰ “ὅ, απὰ 50 ννὰ5 ποῖ ἰουπά ἰη Ο' ἴοχί. [{ἀ90, 

ἐνθ., ἃ5 τοηδεγίηρ οἵἉ ΄2), ἄργεεβ ντἢ Πἰ. 17, ν ἤετς 
866 ποῖεδ. 

25. ξῖ. ὈΣΤΓΊΣΝ, οἱ πατέρες αὐτῶν, ἰτεεὶγ. 
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ὨΞΩΣΙ Ὁ) ἡμέρας καὶ ὄρθρον. ὅεε οἡ σ΄. 13. 

5; ΡΠ, τὸν τράχηλον αὐτῶν. ΧΝο, 

βυδευευείπρ ὈΡΩΝ, ἰῖ5. ποῖ ΟΠΪΥ ἱποοηϑίϑίεηϊ (566 

χνίϊ. 23, ἀπά χίχ. 15) θυϊ Ψψγοηρ. 56:6 ἔυγίῃεν ἰη 

Ὠγν ὨὈτίνεσγ, ξ22ος. 1.ς. Ρ. 328. 

ον. ὦ. ΤΊ. Ο’ ναραί. ἴΐϊ 15 ροβϑβϑίδίε πον- 

ἐνοσ ἴπαϊ {ΠῈῪ πιᾶν πᾶνε τεδὰ ΠΩ οὐ ἸΣ Τ. 

Τῆς ΜΟΙ. [45 βοδγοεὶν [ες αἱγ οἵ δη ἰπβεσίίοη. 

27. οὔ. (αλ. ὈΠῸΝ (28)..ϑσΤας. Ο’ ναεαί. 

11 τῆν Ὀς ἃ ο856 ἰῃ ψῃςοἢ ἰ ργαβεγνεβ ἴπῸ (βῃμογίεσ 

84) πιοζε ρσεηυΐης τοχῖ, δυὰς οἡ ἴῃς οἵπεγ μδπὰ {πε 

οἰ τίν δεΐνεεη ἴπ6 σοπηπιεποεσηεπὲ οὗ πε ἴννο 

νεΙθ68 σγοπάειβ νεῖν οοποοίναδ᾽α δὴ δοοίἀεηϊδὶ 

οτγηϊβϑίοη ἔσοπι ἰῃς ἢγβϑὲ ἴο ἴῃς ϑεοοπα ὉΠῸΝ οη 

τῆς ρατί οὗ ἴδε ἰτγδηϑίδίοσ. ΕΝ 

28. α ὁ. ὈσΝ, Ο’ δἀάς τὸν λόγον τοῦτον. 

Εφς. “Δ ὌΝ τοῦτο τὸ ἔθνος, {1Ἰυ5γαῖηρ 

ννοακηθ55 ἰῃ ΗδΌ. σταηηΠΊ ΔΓ. 

ΟἿ. α. ὙΟΝ Γἧσν. Κυρίου; Ο δά 5 τοῦ θεοῦ 

αὐτῶν. .- 

οῃ. ς. ΠΓΣΣ͵ Ο΄ τναεαί. ΤΠ ΗςεὉ. ννᾶ8 

ρΡευπΔΡρ5 τον δεειοα ΌΥ ]οεὶ ἰ. 5, νῇεγε ἴῃε νέεῖϑε 

οηάς νι ὯΦ 5Ὁ Γ2). 

29. ὃ. ὈῈΨΦ). χειλέων. 5366 Οἡ [Π|. 2, 21. 
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Υ. ἸΔΆΡΕΝ . τὴν ποιοῦσαν (Ο ποιήσασαν) ταῦ- 

τα, τελάϊηρ Ἵ ίον Ἢ. 

21. εὐ ΓΊΏΞ. βωμόν. ὙΤμε πυπιρεῖ ΤΏΔΥ 

Θαϑίϊν ἤανε Ὀδθη δηδίριοιβ ἰγοηὶ οπιϑϑίοη οὐ ἢ. 
ΤΗς Τατῖρ. α͵5ο, ἃ5 νο. ροίϊηϊβ ουξ, ἴοοῖκ ἰΐϊ 45 βἴηρ., 
Ρυῖ Αα. ϑυπΊη,. 85 ρ]. 

α 4. Υ ἐνετειλάμην αὐτοῖς. 

ξλ πτν πρν δγ. καὶ οὐ (Α οὐδέ, «ἴῃ. 
οιξ καὶ) διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου, ἃ ἴτεε 

τεμἀεγίησ, δπά 50 ἰῇ χίχ. 5. Οη ἴδε οἴπεγ παπά 
ννε ἢᾶνο ἴῃς ἰἰΐογαὶ γεπαάογίηρ οὗ ἴῃς 5δπὶς ἰάΐοπλ ἰῃ 

Α ἰπ 2 Κ' [4 ΚΙ1Ὶ χίΐ αὶ [4], ὃ ἐὰν ἀναβῇ (Β [ιᾶ5 
λάβῃ) ἐπὶ καρδίαν κιτλ. (οπιρ. ἀνέβη ἴασις ἱπ΄ 
νὶ!. 22. 

32. ἔ 1 οἵ ε. ἽΝ τ. οὐκ ἐροῦσιν ἔτι, 

οἰ Πογ τεδάϊηρσ ἽΝ, οΥὔ, πῖοσε ρσοῦδθὶυ, γεπάδγίηρ 

ίγβαεϊγ, ννἢ 16 δνοϊαϊηρ, 85 [ἴ ἰ5 ᾿Ἰηςογαβτίηρ' ἴο ποῖίςο, 

τῆς 2εγοομαί 56 οὗ ἴπῃ6 νεγῦ ἰῃ (ἢε 5βθῆϑε οἵ οδὶὶ, 
ΜΏΪοἢ ννου]ά Ὀς ἱηςσοτγεοῖ ΗΘΌ. 

ξι. ΛΠ. τῶν ἀνῃρημένων, ἃ ἴτεε τεπάετίηρ. 

ΓΒΠΞ , ἐν τῷ Ταφέθ, Ὀυϊ Α ἐν τῷ τάφῳ Ταφέθ. 

ΟἿΡΘ ἡ ΝΌ. διὰ τὸ μὴ ὑπάρχειν τόπον, ἡ» 

τυαμΐ ΟΥ̓ γοοε εἰσετυΐεγε. ΤὮΪϊβ 8 ποσὸ δοουτγαῖς 

ἴ[ἢ4η ΑΟΝ. (ἢ νῃϊςἢ ἀρτοοβ εχ οὐ ΕΝ. 

33. Γ22). οἱ νεκροί. 80 ἴῃ χίχ. 7, δυΐϊ χχχῖν. 

[χ]1.] 20 845 τὰ θνησιμαῖα. 
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231-13} αἴὸ ἰουηὰ ἴῃ ϑυρδοίδησε δρδίῃ χίχ. 5--}. 

11 ἰ5 ἱπϑίσυςξῖνε ἴο σοιίρατε Μ.Τ. δπὰ Ο' ἱπ ἴδε 

ἴνο ραββᾶρεβ. [}ἢ [ἢς ἰαῖεγ οης ([) ἴῃῆε εχργεβϑίοῃ 

“δηᾶ {πεῖς ἀδυρῃζεοις " 15 ἀοϑεηΐ ἔσγοπὶ θοΐῃ Ηεῦ. 
δηὰ 6κ, ἴῃ [γονίηρ ἃ σεγίαίη δπιουπί οὗ ἀουδὲ 

ὩΡΟΩ ἰῖ5 σεπυϊηεηθ85 στε; (1) ΧΟ ΣῪ, γὴν ἷ5. ποῖ 

τεργοβεηϊεα ἴῃ Ο᾽; δπά 50 ίοσ (1) ἘΣ ᾿Υ) (8 

εν αἰ Μ85. ἀπά 5Η. γεδὰ 1); ΨΈΙΕ (ν) ἃ 
αἰβετγεηὶ ἰγαηϑδίοτ᾽β ἤδηὰ 15 ϑυρρεκίεα ὃν τῆς ἔδοϊ 
ἴμδῖ ἴπετε ΠΒΙ ἀπὰ δ) (8εε οπ ἰΐ. 23) ᾶἃγὲ ἴγϑη5- 

ἰαϊεὰ σγεϑρεοίίνεϊν διάπτωσις (υϊ ποῖ 50 Μ5. 88, 
5}Η..) δηὰ πολυάνδριον (ὀΐε; 50 Μ5. 88, 5Η1.), δἱ 
ψΠἰοἢ δ. [6γ. τοοοσγὰϑ ἢϊ5 δυγρτγίβα. ; 

34. α4. δ, πᾶσα ἡ γῆ. 50 ίουτ Μ58. 

οεἰϊεὰ ὃν Καπη. δηά οης τῆογε ὃν ἀς Ἐοϑϑὶ. 

ν 1. 1. Ῥ Ἰδχ, ἐξοίσουσιν, ἀραϊηϑκῖ “2 ἸΝΘΎ... 

2. ΓΙ. καὶ ψύξουσιν. Ἐοτ 115 5656 οἵ 

ψ. 1 φφγεααὶ ο ἴο αν» τη {1ε Οῥεη: αἴ», 586 2 9. 

[2 Κ΄ χνῖϊ. 19, δηὰ ςοῃρ. ψυγμοὺς ἴῃ Νυπιῦ. χί. 
2. 

: α α΄. ΠΡ. Ο’ δᾶάἐς καὶ πρὸς πάντας τοὺς 

ἀστέρας. ' 
ξι. ὈἸΖΣΥΊ, (ὧν) ἀντείχοντο, ἃ ἴοοβε ἴγδῃϑ- 

Ἰαϊΐοη. Τῆς βάτης Ηδερ. τοοῖ πη χχχνί. [Χχ]ν.] 4 
οοτγεβροηάς ἴο χρησμολογεῖ. Ηετε ἵΝο. πιακες Ο΄ 

τεδαὰ ὯΞ Ὑ3Ὶ; ἴεγε ΌΥ ἃ 511} τῆογε νἱοϊεηῖ 

βι  ϑετατίοη 32. 
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ἕ α. ἸΒΌΝΝ, κοπήσονται. Τῆς Ηθοῦ. τοοῖ, 45 

οσουγγίηρ ἰγεαι θηςν ἴῃ ἃ 86ῆ86 οοπηεοϊεα ν ἢ 

Ὀυγία] ἴῃ (σιιεϑῖί5 δηα οἰσονῇοσγο, πυσί να Ὀδδη 

(ταὶ ἶασ το Ο΄. [Ιξ ἰ5 παῖυγαὶ ἴο ςοπ]εοίυτε {δαὶ 
εἴς γοπὶ {ΠΕΡῚ ὈΠΠ ᾿ν ἴῃ ΓΠΕΟΙΓ Μϑ. ΟΥ ἴοσ ϑοπὶς 

οἴμεσ τεαϑοῃ ἴδεν (οῦ δὴ δαγὶν Ἴςοργυ ϑῖ) ἱπιροτγιεὰ 
[ῃῆ6 ργεϑεηΐ σεπάδγίηρ ἔσγοπὶ ἴπῸ6 ρᾶγδ]]6] ρᾶϑϑᾶρα, 

ΧνΊ. 4 (1185). [{ πᾶν Ὀςε ννογ ποίίηρ ἤοννενοῦ 

{π4ῖ ἰη χχν. 33 [ΧΧΧΙϊ. 190], ἤεσα Ὀοΐῃ νεγῦβ ΟσσυΣ 

ἴῃ ἃ 51:π|}}8. οοηϊοχί ἰῃ ΜΟΙ, [πεν ἄρρθᾶσ ἴο ἢανε 

Ὀεεη δῦϑβεηϊ ἔγοπι Οἱ 5 ἴεχί. 

(β α δῃὰ) μ. [Ὁ εἰς παράδειγμα, ΔρΡΡΑτοΠΓΥ 

εὐρμαπιϊϑεῖς (Ὗο. βυρρεβῖβ (81, Ὀυϊ χχν. 33 ἰβ 

ἀραϊηϑί 1); 380 ἰῃ ἰχ. 21 [22], χνί. 4, ἰῃ ὈοΓἢ οὗ ψνῃ!ςοἢ 
ραβϑϑᾶρεβ, ἃ5 ἤεῦα, [ενν8 ᾶἃῖὰ βροόκδϑη οἱ. Ο' δρρᾶ- 
το Ϊν αἰὰ ποῖ ΓὨΙΩΚ 1 Πεσαϑϑαγυ ἴο Ὀς 50 ἴδπάεσ οὗ 

ἴῃς ἰςε! ηρθ οὗ οἵδε ἡδϊίΐοηβ. Αἴ δὴν γαῖε ἴῃ χχν. 
243 [ΧΧΧΙΪ. 19] ἴῃς τεηάοσγίηρ ἰ5 εἰς κόπρια. 

3. γ. ὙΠ). ὅτε εἵλοντο (ΝΑ -λαν-). Τῇε 

᾿ἰογα 655 οὐ ἴῃς τγαηϑίδιίοη ἰῇ ἴθ οδβα οἵ (ἢς 

[ο]] οννίηρσ νογάς (καὶ πᾶσι κ-τ.λ.) πλαῖκος ἰξ ργοῦδθ]α 
[Παΐ ἴΠς 9δπΊῈ 15 πε οᾶ56 ἤσσο, δηὰ {μδαΐ Ο' τοδὰ 

ἽΠ32) 2. (ὐοηνετγϑεῖν ἴῃ χχχνῖϊ [Χ]ν.] 16 Ο΄ (καὶ 

ἦλθον) ἢΔ5 ργεβϑεγνεα ἴῃς τρῃξ τεδάϊηρσ, νῆες ΜΟΌΤ. 
Πᾶ5 δὲ 3, ὅ5:Ὲ ἰυγῖμεγ ἴῃ γ Ὠτίνετ᾽β ποῖε οὐ 

Ι 3. 11. 21. 

ο». ὦ. ΠΝ. Ο’ ναεαΐ. 

Βύλα χε 
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ξι. ΓἠΘΡΙΟΣΤΣΣ. ἐν παντὶ τόπῳ, ίτεεῖν. 

οὔ». ὦ. ὈΝΣΣΣ 25. Ο’ ναεαί. ἙἘνίάεπεν δη 

δοςοϊἀοπίαὶ] σγερεϊτοπ ἰτοπὶ ἴπῸ ρῥγανίοιιβ 1ἴπῸ, 85 
Ργοῦύῦ. σπενης (νίρηξ Ορήκρε. ἐρὲ ἔθο0) Ῥοϊηῖς ου. 

Ηἰ5 δυρυπιθηΐῖ ἤοννενογ δρδίηϑι ἴῃς ννοσὰ 85 νίοἱαῖ- 
ἱῃρ σταγηπιδίῖοαὶ σοποοσγά σοᾶηποῖ 6 πιδϊπίδίηθα. 
ΓΊ ΙΡΘ οσουγα 17 {ἰπ|ὲ5 ἱπ Ο. Τ. Οπ 13 οἵ ἴπεβὲ 

οὐσοδϑίοῃϑβ ἴπογα 15 ΠῸ βοῇ σοποοτα ἃς ννου]ὰ ἀεῖοι- 

τηῖηε ἴδε σεηάογ; ἴῃ 3 ἰΐ [5 πηᾶϑς. [η ἴπε γεαηγαϊηΐηρ᾽ 
οὯ56 (2 5. χνίϊ. 12) ἴῆε ψοσὰ νῇοβε ρεηάδσ ἰ5 
ἀεϊογηηϊηεὰ ΌΥ [ἴ ἰ5 δ. ἴπ “3, Ὀυΐ πηᾶ5ς. ἰῃ [ 

ο»». ὦ. πα νς (4)....Ὁ 2. Ο’ ναεαί. Ἑτοπὶ 

5Η. Βονενοῦ 1 ννουὰ ρρθᾶγ ἴπηαὶ οὗ πε ἔνε 
ΗδεὈ. νογάβ. ποῦν υπτγερζεβεηίζεα "δ ) τὶ βΊ ΠΔ}}γ 

ἰουπὰ ἃ ρἷαος ἱπ Ο΄. Καὶ ἐρεῖς τηρῆϊ εδϑιϊγ ὃς 
οπηϊτιεαὰ ὃν οοηΐιδίοη νι τἢδ ᾿πιτηςα! ἴον ὑῥσα- 

οεαΐηρσ ἐκεῖ, [ες ὅτε Ὀεΐπρ βυϑεαυεηῖν ἱπβεγίθά 
ἴο ἰπίσγοάιιοο 6 ἰγοϑἢ υἱζογδηςοσ, ννῆϊοἢ τυγῆς ἰγοτη 

ἴῃς ἀεκοτγίριίοη οὗ ἴῃ ρυπηίϑῃπιοηΐ ἴο ἄἀννε}} ὕροῦ 
ἴῃς οοπάιπιοϊς τπᾶΐ [45 ἰεὰ ἴο ἰϊ. 

4. ξὶ. ΟΡ ΝοῚ ΒΥ . Μὴ ὁ πίπτων οὐκ 

ἀνίσταται; ροτῆαρβΒ ἴδε Ηεῦ. ννᾶ5. ἱπαϊϑι ποῖ. 

5. ὁ. (αλ. ΡΥ. Ο΄ τυκαεα΄. ὯΣ δὲ οπζε 

Τ850. δηὰ ἴεγ). (ἰοσγ ἐπὶ. ι.:56 οογπρ. Εχ. ν. 16; 
].α. χν!. 7) ροϊπῖβ ἴο βδοπῖα δεῖν Ἴσογγυρτίοη, 

ΓΗ͂Ν). ἀναιδῆ. ὙΤΏῈ ποίίοη οὗ ρετγρεῖυιν 
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ὈεΙοηρσίηρ ἴο ἴπ6 τοοῖ (ςοπΊρ. ΤΥ, εἰς τέλος ἴῃ 

Ῥ55. 24:51») 15. ΜΜῈ}} ἐχργαϑϑθα ἤδγε Όγ Οξβ γεπάοι- 

ἱπσ ((ε. 1. ς ἔοσ γσεπάδγίηρ οὗ ΠΥ). Οη ἴδε 

ςοπίγα Δ'α. ϑγηῖπι). (φιλόνεικον) δῃὰ δῖ Τ7ες. 
(οογεη 054) 411} ἰγαῃϑὶαῖαε ἃ5 ᾿πουρῇ (πε τοοῖ ψεσε 
ΣΝ); ἰτγοῦὶ νης ἢοννονοσ ἰ νουϊὰ Ὀς αἰ δίουϊς ἴο 

ἀεγίνε ΜΤ. [5 τἴ οὔς οὗ ἴπε οαϑ865 (566 οἡ νὶ. 14) 

ΜΏΕΓΘ νν6 ΠΊΔΥ 5 Ρροβε Δα. ἴο ἢανε οἤοβεη ἴο αἰ ἔεν 
ἴῃ 5ρίΐε οὗ Ὀεῖϊεγ Κπονϊεάρε, δηὰ 8580 ἴο δᾶνε ἰη- 

βΒυεποεαὰ τῆς ψνοσῦκ ἐνεη οὐ (Ὠγίϑιίδηβ 845 Θυπηηι. 
δηά 51 [6γ. Ὁ 

ξ:. ΣΙ. κατεκρατήθησαν, 5υτεῖγ ἃ ἴοοϑδε 

ἰγδηϑίδίίοη 45 γεραγας νοΐςς, γεῖ δοαυϊεϑοδα ἴῃ ὈΥ 
Ννο. 

δ. ΓΙΌ. ἐν τῇ προαιρέσει (αὐτῶν). 8.0 ἴῃ 

Χίν. 14 (Φ), ΨΏΠΕ ἰη χχίϊ, 26 τῆς τεηάετγίηρ ἰ5 τὰ 

θελήματα. ἴτ 5 ενίάεης ἴπαὶ Ο΄ ννᾶ5 ἀερεπάξςηϊξ 
ὭρΡοη ἴδε οοηΐϊοχὶ ίογ ἴῃς πιεδηΐηρσ οὗ [Πϊ]5 νοτά, 

ννηϊοῆ, ροβϑεϑϑαὰ οἱ ἴῃς ἰγεαυδηΐ Ατδηϊαῖς ἐπαϊησ 
ς.- οδαγδοΐοσγιστς οἱ Ϊ. (5δα οἡ 111. 17), οσουῖα Ὀυϊ 

τιννίςς ουϊδίἀε {π|5 ΒοΟΟΚ, δηὰ ἰ5 δοϑοηΐ ἔγοπὶ [ἢς 
Ῥεηϊδίθυοἢ. ὅ0 ἴῃ 5. οχίχ. [οχν]}.}] 118 ἴεν 
ἴᾶνε ἐνθύμημα, Μ ἈΠΕ τον ἅἃγὰ πιοζὲ ἰοσίυ παῖς ἴῃ 
Ζερῆ. ἰ1ϊ. 13, δολία. 

6. γ. »Ό ῬΩΦΓη. ἐνωτίσασθε δὴ καὶ 

ἀκούσατε. ΒΥ πιυοὴ 5 σῃϊεγ ομδηρεβ η ΜΟΤ. ἤδη 

ἴποσο νης ΝΟ. ργοροϑθβ (δ λ δ 2 Ὁ.) Με 
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ΤΔΥ οδίδίη Ο΄ 5 τεπαεγίησ. Ὑπεν ἴοοϊκ ἴδε ἤγϑι 

Ψψοτὰ ἴο θὲ 2πὰ Ρ. 5., ἴῆεη ρσᾶνε ἰἴ (Ψτοηρὶ)ν) ἃ 

(υἴυγε (Ξ ἱπιρεγαῖίνε) 566η56, ΨΏΠῸΕ οσγ [6 ϑεοοπά 

ἴδεν τεδὰ ὍΘ᾽ δ. Ννο.᾿ 5 σογησηθεηΐ οὐ ἴδε ρ85- 

βᾶρε (ρ. 138) ἰ5 ἔδγ ἔγοπιὶ σοηνίποίηρ. 

δι Ἰ5 2. οὐχ οὕτως (ἃ τεπάετίπρ οἵ ΜΟ. 

ΜΉἰςι ΝΝο. ἀείεπάς. ὅεε ργεςεαϊηρ ποῖθ) (οσιρ. 

χχίϊ. τὸ (ψὮεγα, ἱπ ογάεγ ἴο τηδίπίδίη [Π|5 γεηάετ- 

ἱηρ οὗ 13, ἴπεν ψεέγε οὈ]ροὰ ἴο οπιῖξ ἴῃς περαῖίϊνε 

ραγῖϊς!θ) δπὰ χίνί. [χχχὶ.} 30: 850 ἰῃ 2 Κὶ [4 ΚΙ] 

νίϊ. ο, χνῖϊ. ο; 15. χνί. 6. [π Ῥτγον. χν. 7 οἡ ἴδε 

οἴπες ῃαηὰ ψα ᾶνε οὐκ ἀσφαλεῖς (καρδίαι). Ἀετε 

(6 Τατζρ. (5:13) δηὰ Ρεβῆ. (Δ.}]9) γίνε τῇς 

ςογγεοῖ 56ῆ56. 

ἕξ ὶ δπὰ ε. 2 5. διέλιπεν (τοδα!ϊηρ 23) 

ὁ τρέχων, ἃ τες τεηάετγίηρ. 

Υ. ΠΌΤ: 53. ἐν χρεμετισμῷ (αὐτοῦ), τεδάϊηρ 

ΓΠΝΌΞ. Δ ἰ5. 50 τεπάογεα συ. 16, χε. 27. 

γ. δι ΠῚ ὍΓΙ. ἡ ἀσιδά, ἃ τγδηϑὶτογατίοη (οοπΊρ. 

χανῶνας ἴῃ νὶϊ. 18). 50 ἴῃ ]οὉ χχχίχ. 13, ψ οΓΘδ5 

ει. χῖν. 18 [17] πᾶ5 πελεκᾶνα, Ζεςξι. ν. 9 ἔποπος, 

Ρ5. εἰν. [ς[1.] 17 ἐρωδιοῦ. : 

ε ΠΡ. τὸν καιρὸν αὐτῆς. Καεηη. οἰΐεϑ5 

ἴῆτοα μ95. ψῃϊοἢ οπιῖξ ", ἴο νης ἀς Ἐοϑβϑι δας 

οὔθ, δπά ἴνο πτοία 27. ὍΝ. 

αι. “ΔῸ} (9 δ᾽) Ὁ). καὶ χελιδὼν ἀγροῦ, 
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στρουθία. ΤὮεβθε πᾶπιεβ οἵ δίγάβ ψεγε ον ἀθητν 
ποῖ (ΔπΉΠ|γ ἴο Ο΄, νἤοβς δάαϊτίοη οὗ ὧγ. ἴο χελ. 
μαγάϊν (νἢ ΝΟ.) ροϊπῖς ἴο 8η ἰάθη βοδίίοη οὗ ιἰ 

ψ ἢ ἀπε Ὁ Φ οὗ Ρῥϑ5. 1. [Χ|1χ.} τ΄, Ὀυϊ 15 γαῖμεγ 

1ῆε ταϑυ]τ οὗ Τςοηῇαιίοη, τῆς τγδηϑ]τεγαϊίοη ὡγοὺρ 

Ὀείηρσ σογγυρῖεοα ᾿πἴο ἴῃς ρῥγεϑεοηΐ ίογπη. Τῆς βεσοηά 

ςοη]υποίίοη ἢδ5 ργορδοὶν Ὀεδη ἰοβκῖ ἰῇ ἴΠ6 ργοςθϑβ 

οἵ σοττυρτίοη. 
η. ΒΟ. τὰ κρίματα, τεδάϊηρ ΕΘ, τδε 

Τοτα σοδα ν Ὀεσδιι5ε οὗ ἴδ " (53) νῃϊςἢ [οἸον5. 

8. οὔ. α. ΤΣ Ἰϑὲ, Ο’ ναεαί. "ἃζΤ τηαν ν ε]} 

δε ἃ τηδίρίπδὶ ρἷοβθβ οἡ ἴῃς ἢγϑί ρατγί οὗ ἴῃς νεῖβς, 
δηὰ "Ἢ δὴ :πϑογίίοη ουρρορίεά Ὦν τῆς ἊΡᾺ οὗ {6 

παχῖ νοῦϑβα. 

ξὴ πῃ Ὑ . εἰς μάτην ἐγενήθη, {τεεὶγ. 
9ς. ξὴ ΦΠἼΞ. τὸν νόμον (ΑΟ τὸν λόγον). 

Ιο. οί. ἐς. Ἑτοαι 3 ἴο ἴῆς φδηά, «50 υν. 11, 

12, Ο' σναεαΖ. ὙὍῃα ρᾶβϑδᾶρε [5 δἰπχοϑῖ ἰάδητῖίοδὶ 

ΜΙ νὶ. 12--ἰς, δΔηἀ 15 ργοῦδΟ Υ ἱπίεγροίαϊοα ἤδζα. 

13. αἄδηὰε. ὈΡ ϊ ὨΌΝ͵ (καὶ) συνάξουσιν 

τὰ γενήματα αὐτῶν. Ο΄ τεαὰ ὈΡ ὍΝ ἸΒΌΝ, τείυ5- 

ἰὴ ἴο τεοορηΐδε Πα οἷαν οἡ ἴῃς τοοῖϑβ ὩΌΝ ἰη Καὶ 

δά ἢ ἴη Ηἰρᾷῃ., θυῖ πιακίηρ ἴπς βεοοπὰ ψογὰ ἃ 

βυὐροίδηϊίνε Κποννῃ ἴο {πεπὶ ποπὶ Εχ. χχι τό 

(συντελείας), χχχῖν. 22 (συναγωγῆς). (ὐΟπΊρ. ΓΕΘ 

(συναγωγήν), 15. χχῖν. 22. ΑΒ ἴογ ἴπε καί, ἃ ἡ πᾶν 

Νν " 4 
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ανε Ὀδεη ϑυρσρεδίοα Όν δὴ δρῦγονίαϊτίοη οὗ τῆς 
ΡῬτγονίουβ ψογὰ (3"). 

ον. (α). ὈΣὉ" ὉΠ ἸΡδ, Ο΄ σασκα. ὝὍδε 

ΗδςΌ. νογάβ δε 85 οὔϑουγε ἃ5 δηυτπίηρσ ἰῇ τῆς 

ΒΟΟΚ, 8δηά 4}]] ργοροϑβεὰ γεηδεγίηρϑ οὗ ἴδ πὶ 85 ἴπαν 

πον βδἰδηὰ ἂζε ἰογοβα, ε.ρ. (1) Αηὰ 1 ἀεϊῖνον δηλ 

ὉΡ ἴο ἴῃοδε ΨῆοΟ ρᾶ55 ονεγ [ῃεπὶ, (11) Απά 1 σανε 
[Π6πὶ τῆδῖ (νῖΖ. τὴν 1.4) ψῃϊς ἢ ἴΠον ἰγδῆϑργοϑϑ, 
(1) Αηά 1 ἀρροϊπί υηΐο [ῃ6πὶ ἴΠο56ε ἴΠδΐ 5.41] ρᾶ55 

ονοῦ ἴῆετη. Τῆς οἶδιιϑε ἰ5 ρεγῆδρβ ἃ Ἴογζγιρτίοῃ 
οὗ δὴ ἱηϊεγροϊδίίἼοη. σοί. ῆεγπε νουϊὰ ροϊηϊ 
ἴ[ἢ6 ἡ νὰ δη να. Αἀορίίηρ [(ἢϊ]5 Ρυποίυδίίοη, 1 
νοῦ ὰ Τοπ]δοΐαγε ἴΠ6 οἷδυϑδε ἴο ἢανε τοδὰ ἴδυς 

ΙΒ). βπι.ν πΡ ἹΡΌΝ εἴρη. ΤἼε οοτγγυρτίοη οὗ ᾧ ἰπῖο ἰἴ8 

ΡτΓόβεηΐ ἔογπι νουἹὰ Ἰεδὰ ἴο ἴῃς βυρϑεαιεπὶ οπγίβ- 
βίοη οὗ ἴδε ἠεραῖϊνε. ἴη (δ {{π|ὲ οὗ Αα. ΤὨροα. 
(ῆ6 3 5665 ἴο ἢανς Ὀδεη δῦϑβοηΐ ἰγοπὶ ἰῆς ἰδεῖ 

ψνοτά. Τῆεν τεπάεσγ καὶ ἔδωκα αὐτοῖς καὶ παρῆλθεν 
αὐτούς (Ὁ 35). 

14.-. γ. ΓΘ). καὶ ἀποριφῶμεν (ΑΟ ἀπορρ.), 

γεδαϊπρ ΠΣ), (ὐοπιρ. χΙνί!. [χχίχ.] 5,1]. [χ χν 11}. 6. 

Α4. ϑγυιηπι. (καὶ σιγήσωμεν)ὴ 5Η.. ἀρράτγεπῆὶν ἴοοῖκ 
1ῆε νογὰ δ5 ἴῆες Μδ853., νίζ. ἃ5 Καὶ, ροϊηϊεὰ ἰηῃ 

ἴῃε Αταπιαῖς ἰογπὶ (ςοπιρ. 3.) ἰπ 1,4π|. ἰΐ. 10). 

Οη ἴἢε οἴπεγ ἢδηὰ (ἢε ΝΙρΡῆἢ. 4,3) ; 866 ΧΙΙίχΧ. 26, 

Ι. 30, 1. 6), ἴο Ψῃϊοἢῆ 8οπὶὲ (ει. Καὶ ἐμ Ζοο) 
ςοηϑδίαεγ τἢϊ5 Μίάββ. ροϊπιίησ ἴο δε δαιυϊναϊεηϊ, 
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νου ππέδη, Ζεί μς ῥεγέσά, ψΏογεαβ ἴπε ΗἸἰρῃ. 
ΜΓ ἢ ΟΠ ον 5. (λας γεαάμεσαί με 10 σἰσμοδ)ὺ ἄστϑαϑ 
Ὀεῖζεγ ν ἢ τῆς ἰογηγογ 5θηβο. 

ο»». ὦ. Ὁ Ο΄ ναεαΐ. 

σνπ. α. ἸΥΊ ὰς ΓΗ͂Σ). ὁ θεός. 
Ή. ὌΨΑ ἐναντίον (Ο ἐνώπιον) αὐτοῦ οὐ 

Γεδα 85 δ. 

[5. ὦ. ΓΡ (Αγαπι. ίοσ ΠΣ, 850 Χίν. 10) 

συνήχθημεν, ἰακίηρ ἴδε τοοῖ ἰῃ τῆς δθῆβθ θοσῃθ 
ὃν ΝΙίρἢ. ἰπ {1}. 17 (συναχθήσονται). 

δ. ΠΩΣ. σπουδή (Ὀυξ ἴῃ χίν. 19 ταραχή). 

Θ0ΠΟ]Ζ (ρ. 89) ϑυσρασῖς Πρ να. Ῥεγῆδρϑ [ἢ!15 ἰ5 ἃ 

ΓΥρορυδρῇῃϊςοδὶ δσγοσ ἴογ ΠΌΤ, ᾿πΠΔϑπλ ἢ 85 τῆς 

ἰαϊῖεγ ἰῇ χν. 8 (580 5. ᾿ἰχχνί!, Πχχνί!] 33) ἰ5 
τεηάεγεα Όγ σπουδή. 

1Ι6. ξὶ ΨΌ793). ἀκουσόμεθα (Α -σομαι). ΤῊΞε 
ψοσγὰ ἰ5 δπιρίρυοις, ονεὴ Ψψἤξη Ῥοϊηϊθα. Τῆς 
Βυ ϑεαυεπὶ νογρ5 ἀεϊεγπγίης [ῃ6 5Ξθηβο, δῃὰ οἴδον 
ἴδῖ Ο΄ πιδάς τῇς ψτοηρ οδοῖςθ. 

δ. ΠΣ). φωνὴν ὀξύτητος. Τῆοε Ηεῦ. νοτά 

οσουγβ αἰβενῆεγε (δηα ἴδπεγε ἰη ἃ πΊᾶβς. ἴοσγπι) ΟὨΪγ 
ἴῃ 7ο0Ὁ χχχίχ. 20, ψῇεγε Ο' [85 στηθέων, Ῥεγῆδρϑβ 
ςοηπεοῖίηρ᾽ ἴῈ ἢ της Ατγαηὶ. “ἽΠΙ (στῆθος ἰῃ Πδη. 

1... 32) Ηδετε ἘΠΟΥ ἀρράαγεπῖὶν οὰν ἃ ουῤδοίαπίϊνο 
ίτοπι ἴπε γοοῖ ὙΠ. ΤῊϊΪ5 ἰ5 εαϑίεσγ [ἤδη ἴο βῃρροβε 
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(ἢ Νο.) (παὶ πεν ἰάἀοπεβοά τς νογὰ ψπῇ 
ΓΥΤῚ οἱ ]υἀ. ν. 22. [ἴ νουἹά Βαγαϊνγ πᾶνε 5υρ- 

ϑεβίοα ὀξ. ταῖμεγ τῃδη ϑογης 5 ΠΊΡΙΟΥ οχργδϑϑίοη 
ΒΌΓἢ 85 (ΠΕΥ επιρίογεα ἴπεγε (σπουδῇ ἔσπευσαν). 

α ἐ. ΒΝ. ἱππασίας ἵππων αὐτοῦ, ἃ ςοη- 

βαϊίοη οὗ τεηἀεγίηρθ. Τῆς ΗδΌ. ἰ5 υοὰ οὗ ποζοος 
(χινί. [χχνἱ.] 16; θυῖ Ο΄ ἴπεγε μόσχος) οΓ οχεη (5. 
ΧΧΙΙ. 13 εἴς.), Ὀυϊ 15. ἔννίσς εἰβενν γα υϑεὰ ὃγ . ἔογ 
ἀογεές, ἤθεα Ο΄ πᾶ5 ποῖ Ὀδεη δαυδ}}ν ϑιιοςοβϑίαὶ 
ἴη ρεγοεϊνίηρ [5 πιεδηίηρ (χἰνί!. [Χχῖχ.] 3, ποδῶν - 
Ι. [χχν!].} 11, ταῦροι). 

ἃ 4 μὰ ΕΔ. καὶ ἥξει καὶ καταφάγεται͵ 

Τῆς »κ"αγες ἐσεί. ἀρρῬαιεηοῖν νοῦ δρϑθηΐ. 
17. ὃ. ὈΝΡΕΝ. . θανατοῦντας, εν] θην ἃ 

ἰοοϑε τεηδεγίηρ ἰῃ ἴῃς ἄῦβεπος οὗ πος ργεςῖβε 
Κηονίεασε. Ασςοογαϊηρ]ν Ο΄ νατγίες ου [Π6 οἴδογ 
οσουγοηςθβ οὗ ἴῃε νογά (15. χί. 8 ἔκγονοι ἀσπίδων, 
Ιἴχ. 5 ἀσπίδες; Ῥτον. ΧΧΙΪ. 32 κεραστής). Αη. 
σμδγδοίεγ βε σα! Υ ἢᾶ5 ἴῃ ἢἰβ 2πα εα. σκοπεύοντας 
(ογ σκοπευτάς), {πε ἢγϑι ἴννο ἰεϊίεγβ Ξυρσρεβιίηρ ἴῃς 
τοοῖ ΠΕΥ, Μ ΏΠῸΕ ἴπ τΠε 15ἴ δα. ἢς 45 βασιλισκους. 

νυϊγσ. [5 γερμέος. 

ον. α. ΓΉ ὮΝ, Ο’ ναεαΐ. 

18. ΠΣΣΤ ᾿Ανίατα, τεδάϊηρ ἴῃς Ηεδ. 

ἃ58 ἴνο νογὰβ “2 ΌΞΌ, δΔηά [Πε νέῖϑε 8ἃ5 ἃ ρατγῖ 

οἔὗ ἴπε ϑεηΐδθηςς Πςομηπιεηςοα ἰῃ τ. 1727. Τῆς τοοῖ 
Ἵ ἰ5 υϑεὰ ἴῃ ἃ 5: Π|}}8Γ 5Ξεῆϑε ἰη Ηοϑβ. ν. 13, ννἤοσο 
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ἴῃ τῆς ρδγα]| 6] οἴδυθϑε ἴο [παῖ ςοηπίαϊηίηρσ 1 Ο΄ 
επλρίογβ ἐᾶσθαι. Τῆς Ηδοῦ. ἢεγε ἰ5 ὅπαξ λεγ. ἀπά 
15 δἰπχοϑβῖ σεγίδίηϊν [ἢ τεϑι]ῖ οἵ ϑοπιε δδυΪν σογπιρ- 

κίἼοη. Εἶνε Μ55. (56εεὲ Κοηι.) γοδὰ 3} θὰ, δηά 

οης Δ δος; ἐς Ἐοκοὶ δας [Ὠἰτίδθῃ τῆοσο. 90 

Δρρασθηῖὶν ΤὨεοά. ὅτε οὐκ ἔστιν ὕβρις, ςοππεοίίηρ 
ἴῆε ἰαϊίεγ ψογάὰ νὴ ΓΔ (χα. 17) τε δ ἃ. Τῆς 

Ῥεϑῆ. οοηηοοῖϊορα ἴῃς νογὰ νττῇ ΠΝ δηα “2 

(.ςδΔῶλο Δι 5) Οα ἴδε οἴδεγ μαηὰ ἔτοπι ἴῃς 

56η56 οὗ 455, 9 ὁσ γογχ (Ῥ5. χχχίχ. 14), νε ἢανα 

ἴῃς τοηἀογίηρα οὗ Α4. τέρψις οτ ἱλαρότης Δηὰ οἵ 
ϑυπηηι. ἐμπαίζεις μοι. 

η. ΣῪ καρδίας ὑμῶν. 1 Με σδῃ δἴριιε δηγ- 

τη 85 ἴο ἃ νεῖβδε 50 σοιζυρί 845 [5 ἄρρεδῖβ ἴο 

Ὁς, ννὲ πᾶν βυρροβε ἴδπαϊ Ο΄ τεδὰ “32, δηὰ ρυῖ οη 
16 ψτοηρ ΔΠῖχ, δ Ἔγγοσῦ ΨὨΟἢ (ο]] ον ά ἔγοπι {Πεῖτ 
ΨΑΥ οὗ τακΚίηρσ ἴῃς δαγ!ογ ρᾶσῖ. 

ι9ς. ὨΡΊΦ. κραυγῆς. 5}. πιαῖκ5α ἢ δὴ 

δϑίογίκ. Η. δηὰ Ρ. πηοηϊίοῃ 23 Μ55. 85 οχηϊίησ 

(ῆς ψνοτα. 

ΞΟ. βασιλεύς (05 ἰατρός) ΙἸ᾿ ἰ5. τη] Κεὶν 

ἐμαὶ Ο΄ νουϊά μανε (αἰ]ϑὰ ἴο τεηάεγ ἴδε ΡΙοπουη. 

11 ἰ5 ργοῦδθὶν τῃετγείογε ἃ Ἴοοττυρίίοη ἴῃ Ο΄5 Ηεθ. 

Μ5., ἴο νηϊοῆ τὰς βοουηα οἵ ἴῃς οσογγεβθροπαίησ 

Ατἂπι. ψουϊά ᾿επὰ ἰἴ5ςε!. Ὗνο. ἰ5 ἴῃ δύγοῦ [ἢ βδαγίῃρ 

τπαὶ ἴῃς Ταγρ. (3Ρ 5) ἄστεος ἢ ΜΟΙ. 
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20... βα. Υ.. ὙΥΡ. θέρος σεηοτγα!ν ςοττε- 

5Ρροηάβ ἴο πε βεοοῃὰ οἵ ἴῃεϑ5ε δπὰ ἄμητος ἴο τῇς 
ἢτοῖ. Τῆς ἵνο Οκ νογὰβ ῃονενοῦ ἃγὸ ἴῃ τῆϊβ σᾶς 
γτενεγβεα. [{ 15 ὈΥ ΠΟ πιθᾶπβ Πεοεββασυ ἴο βϑυρροβε 
τμᾶῖ (ἢς οτάεγ οἵ Οἷς Ηεςβρ. ἴοχὶ ννᾶβ ποῖ [ῃαϊ οἵ 
ΜΙ. Τῇᾷβε τταπβϑροϑβίτἰοῃ πᾶν ὃς Ἔχρίαἰηθά οῃ [ἢ 
ῬηηορΙε πιεπιίοπθαὰ οἡ ἰΐ. 32 (-α-η-, α-ἡ-). 966 

οἴδασς γοίδγεηοθϑ ἰῇ ποῖδ οἡ ἰΪ. 10. 

21. ὁ. ἀ. ΩΦ. Ο΄ ναεαί. Αρρατγεπεὶν 
δη δοοίἀδηΐδὶ οπλϑϑίοη. Συνετρίβην ἰ5 ἰουπά ἰῃ 
Μ55. 22, 36, ἀπὰα οἴδπεῖβ, δηὰ 5Η. δρτγεαβ. 

α “. ἜΠ (22) ὩΓΟΙΠΣ 1..“Ὁ ἀπορίᾳ κατ- 

ἰσχυσάν με ὠδῖνες ὡς τικτούσης, (22) μὴ ῥητίνη. 
Ο’ ςοπιδῖπες ἴπ6 ὈΙαπάεν δπὰ ἴδε σογγοςοϊίοη. ΨΠ 
ψ 85 ἤτδί τεδά ἰῃ τῆς δϑηβϑ νῇῃϊοῇ ἊΝ} Ὀδατβ ἰη 

Ι. [χχν!].}] 43 (θλῖψις; ἱπ χΙΙχ. 24 [χχχ. 13] τῆς 
Ι. νογὰ [5 ἰδοκίηρ ἰη Ο΄), δηὰ δἰϊζογιναγάς σογγοςϊοά 
(ἴπ πιᾶγρ.) ἰπ δοσογάδηος νἱτἢ (ἢ γεπαογίηρ οὗ 
1 ἰη χὶν!. [χχν΄.} 11, 11. [Χχνἢ]}.] 8 (ῥητίνη), ἀπά 

850 ἤηδ}}ν ἱποογρογαῖδα ἰη ἴῃς τοχί 

22. ΔΡΟΣ ΠΡ. ἀνέβη ἴασις, ἃ ἨἩεΡταίςει. 

(οπιρ. οἡ νί!. 31. 50 ΗἸἰρῆῇ. οἵ γὸν 5 Γεργεβοηϊοὰ 
ΌΥ ἀνάγειν ἰῃ χχχ. [ΧΧΧν]!.} 17, ΧΧΧΊΙΝ, [Χ].] 6. 

23 [ἀΚ δηὰ ΑΚ. ἰχ. 1]. α ὁ. πϑαλ͵ Ο’ 

δας τὸν λαόν μου τοῦτον. τ 
ἰχ. 1[2] βδαπάε. ΤΠ ἢ. ἔσχατον, τεδαϊΐηρ 

ΟΣ ΠΣ (45 ρ]. οἵ ὙΠΝ), ὀαεξ γέρίοης. (οιρ. Οἷς 

5. 8 
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πηίϑίαϊκα ἱπ [90 νἱϊ. 13, ψῃεγε ΓΙ δὲ ἰ5 τεπά γερὰ 
τὰ ἔσχατα. ᾿ 

2 [3]. ξ 1. ὈΣΠΦΡ. ὡς τόξον (Α τόξος), ἔτοεῖν. 

ξ ἡ ΥἹΔ ΠΡΌΝΟ δ) Ὑρϑ᾽, ψεῦδος καὶ οὐ 
πίστις ἐνίσχυσεν. Ο΄ ἴθι ([) Ξξῖορβ ἴῃς νεῖβε αἰῆετ- 

ΘΉΕἾγ ἔσο ΜΟ., (1) οπχὶῖ5 {Π6 ν οὗ Ἐν, ψὨϊοἢ 

ΝΟΥ ΡΓΟΌΔΟΪΥ ννᾶὰ5 δὴ δοοϊἀδηΐδὶ ἱπβϑοσγίίοη ἰη ἴῃς 
Ηεῦ. ᾿Ἰπάυςσεὰ Ὀγ ἴμε πείρῃρουτίηρ ᾿υχέίαροπίτίοη οἵ 

Ὁ δπά δὲ, (1) ρεγῆαρϑβ. ἰουπὰ Ἴ2.) (33) 8πά τεδὰ 

ἰξ 45 βίηρ. Ετοχι (11) ᾿ξ (οΠον 5 τπαὶ ᾿δὲὲ ἀπὰ δξ} ἂγὲ 

ἴο Ὀε σοππεοῖοα ἰπ 5εῆ56 ψ ἢ τῆς Ῥγεοθάϊηρ, ἠοῖ 
τῆς (οἸ]] ον ίηρσ, νογαϑ. 

ΟΖ. ὦ. ΓΗ ὌΝ, Ο’ ναεαί (Ο φησὶν Κύριος). 

3. [4] ξ ἑ πιο. ἀδελφοῖς αὐτῶν (Α 
ἑαυτῶν), ίτεεῖϊγ. 

4 [5]. ον. ὦ. ουδὲ ἀλήθειαν. Τῆς ἢ πιᾶν 

οδϑὶϊν ἤανα Ὀεοη ἰπϑογίςα, ονίηρσ ἴο ἴῃς επάϊησ οἵ 

[πε ρτγανίουϑ ννογὰ. 

Ρ γηρῦ. μεμάθηκεν (τεαδϊησ ἽΘΦ, νοὶ 
ςουϊὰ ὃς Ροἰηϊεά 8ἃ5 5ἷηρ. ογ ρΡ].). 

4 [5] ἀπά ς [6]. ξ ἐ ἀπά ζ ἀπὰ ε. ΠΩ’ (5) μδ᾽) 
ἼΠ3. καὶ οὐ διέλιπον τοῦ ἐπιστρέψαι. (6) τόκος 

ἐπὶ τόκῳ. ϑ.ἢο]2 (ρ. 90) ΞυρροΞε5 ἴπδϊ Ο΄ γεδὰ ὃ) 85 

ὡ ληά Ξυρρ δὰ ' ἀα5 ρεννδῃπ) οι ηἰοδε ρεβογίεθεπε 

ἀξ᾽ (ἴ[ῃυ5 τεδάϊησ γεὉ “Ὁ. Οεἦν πον ΤΥ ἢᾶνς 

υπηἀογβοίοοα ἃ περαῖϊνε Ὀδείοτο ὃλ Τῆς ποχί νογά 
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ΠΟΥ αἰϊνίαςα, 50 8ἃ5 ἴο τοδὰ ἽΓΞ ἽΝ “Φ᾽, τῆς 

ΠΒ23 ΠῚ ϑδυσσεβίίηρ [ἢ15 85 ἃ ρδγα]]οὶ ἀττδηρθ- 

τλβηΐ. Τῆς τόκος ἐπὶ τόκῳ 5εν5 (δὶ Ο΄5 ἴθη- 
ἄφηςν ροϊηϊεά οὐ Ὁν ΕἸ Παυβδεη (222γ 7 ετί ἀν 

Βμολδν 5.»ι., Ὁ. 10) ἴο τεπᾶεγ ἃ Ηςρ. νογχὰ ὃν ἃ 

[ἀταΠὰγ στοαῖς οπο οἵ οἰηλϊαν δουπά ἰ5 ποῖ ςοηῆηερά, 

ἃ5 ἰῃ ἴῃ6 ΘΧΑΙΠΊΡΪ65 ἢε ἴδογα σίνεβ, ἴο υπίαηλ αΓ 
ΗΘ. νοτάβ. [ηαϊςδίίοης οὗ [ἢς 8534π|6 ἰδ ἀθποΥ ἃγὲ 
Ῥοϊηΐϊεα ουΐ οἡ ἰϊ. 32. 

ς [6] ο»»". α. Ἂν Ὠνὼ. Ο’ ναωαΐ (Ο φησὶν 

με 
6 [7]. ον. α. ΤΙΝΩΝ Γῆν, Κύριος (Ο δἀάς 

τῶν δυν.). ᾿ ᾿ 
ον. 4. δ, Ο’ ναεαί. Τμον τᾶν ἢᾶνε ἰηΐετ- 

Ῥτεῖϊεὰ ἰξ 848 ἃ οοηϊγδοζίοη (3 Γ᾽ ΘΝ, 5εῈ οἡυ 111. 

19), Δηα ςοηείἀοτεοὰ ἰτ, ἰπ ἴῃς ἴαες οἵ τῆς ορεηϊην 

νόγα5 οἵ ἴῃς ν., ἃ πεεά 655 γερεϊοη. 

(α 4.) “852, Ο’ δαάϑ πονηρίας (ἐξ Ξυδει[τυξίησ 

τῆς). ΤΗΪΞ5 56επὶ5 ἃ ἰοἱογαθ νυ οἰεᾶγ οᾶϑς οἵ ἃ ψογὰ 
μανίηρ [4] ]|Θη ουἱἽ οὗ ἴῃς οτγσίπαὶ Ηςῦ. ἰεχῖ. [{ π. 
ΨΟΓῈ πλόγεῖν ἱπιγοάυοςα τὨγουρῇ ἴπς ἰπῆμσηος οἵ 

ΤΩ ἴῃ νἱϊ. 12, [ξ 5 ργοῦδῦϊ!ς παῖ ἴον ννουϊὰ ἢανε 

5οα τῆς κακία, ννῆϊοἢ ἢαα Ὀεδοη οπιρίογςοα ἴδετε, 
ΨΠΠςῸ π. Ροϊηΐϊβ ἴο δὴ ἱπάερεηάεςξηϊ τεηἀετίηρ. 

) [8] ε. Ρ ΘΠΖ᾽͵ τιτρώσκουσα, τεδάϊηρ 

νἢ 9 ὉΠ). Τῆς Μαββ. επιοπάδιίοη ἰ5 ποῖ ἃ 
ὮΑΡΡΥ οπβ. Τῇῆε ρ485. ρῖςρ. ςὯπ οπἷγν ὃς ἐχρίδιπεὰ 

“λαγρενεα (ἸΔε πε γίηρ ἢ Αταπι. ΤΠ). 50 Ταγρ. 

8--- 2 
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ΙΒ Ἢ ΠΣ, ξε απ ἀγέοτυ “δαὶ ἐς σἀαγβενδά, 

δηά 50 Ρεϑῇ. ἸΣ...2λ 

ξ ῈΞ ἜΠΞ ΠῚ. δόλια τὰ ῥήματα τοῦ 

στόματος αὐτῶν, ἃ ἴοοξε τεηάδοτγίηρ, Ὀυϊ, 50 ἴδγ ἃ5 

τῆς αἰνίΞίοη οὗ οἶαιι565 ἰ5 σοῃοογηθά, ποτὰ ϑυτηιο- 
τῆσδ] ἤδη ΜΟΩ͂. 

ξ αὶ ἸΒΝς. τὴν ἔχθραν. ΜΝ ο 5 ΡῬτοροβαὶ 

(ΠΝ) 5εεπὶβ υϊξε πεβάϊ!εβϑβ, υνμεη ννγε πᾶνε 5 ἐξ 

{τδηϑἱδῖεα ὃγ ἐχθρός ἷπ 1 5. ΧΧΙΪ. 8. 

8 [9] φο».ὦβ. ὯΞ. Ο’ νασαί. 56:6 ἴπε ρᾶγδ!]εὶ 

ΕΧΡργεββίοῃϑβ ἰῃ ν. 9, 29. 
9 [10]. ξ. δὲ͵ λάβετε, ἀρΡαγεῃῖγ γεδαϊηρ 

ΝΡ. 
ογπ. ο. Ἷ͵ Ο σασαί. ῬτΟΌΔΟΪΥ 8η ἰπβεγιίοη 

(τοπὶ υν. 17, 18, 19, ᾿πδ5ηλιςῇἢ ἃ5 ἴῃς νογὰ ῥγεβοηϊοά 

πο αἰβῆηςυν το Ο΄ ἴπετο, ογ ἢ χχχί. 14 [Χχχνῆ. 16], 
Αἰ Πουρ ἢ ἃ ϑβογηεννῆδϊ γάγαὸ οὴς ουϊΞξίἀς |. δπὰ 
ςοηδηςὰ ἴο ἰαῖεγ ΒοοΚϑ. 

δι ΓῚΝΣ͵ τὰς τρίβους. ΤῊε νογὰ 5εβπὶ5 ποῖ 

ἴο ᾶνε Ὀδεη δηλ] αγ ἴο Ο΄. Ιη χχν. 37[Χχχίϊ. 23] 
[πον τεπάον τὰ κατάλοιπα, 1 τπδῖ Ὀε ἠοῖ ἃ οοττυρ- 
τίοπ. ἴῃ χχίϊ. 10 ἢοννενοῦ ἴον ἢᾶνε νομαί. ΝΥ ε 
ΙΏΔΥ οὔϑεγνε [παῖ ΠῚ) 5εεῃ15 αἶθο ἴο ἢανε Ὀδεη ἃ 

ἀϊουν ἴο ἴῆεπι. Βαεβίάες νομή 85 [15 γεπαάεστγίηρ, 
πον πᾶνε κατάλυμα, κατάλυσις, τόπος. 

γ. ἸΓΝ), ἐξέλιπον. Τῆϊβ ἰ5 ρεπεγα! ν ἐχ- 
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Ροἰαίπεὰ 85 ἃ Ἴοοπίιδίοη δεῖνοδοη Υγ) δηὰ ἤν). 

ΤΠαῖ σοηυκίοα πο ἀουῦδὲ δὰ [ἴς5 οτος οἰσοινῆοτα, 

Ὀυϊ δηοῖΐπει εἐχρίδπδίίοη βϑθαπὶς ἤσγο ἴο ἢᾶνς ἃ 
ΠΙρῃογ οἷαίπὶ ἴο Ὀγοῦρδο ν. Εχδοῖν ἴῃς 58πὶς 
Οτεεῖκ ἰ5 ἰουηα ἰῃ ΖΕρΉ. ἰϊ. 6 45 ἃ ἰαὶγ ἐπουρῇ 
Ξοιησννῃαΐῖ ἔγες γεησογίηρσ οὗ 2) (ἃς ΝΙΡΗ. οἵ 

ΤΥ, τὸ αν τυασίε. [τ τῃοτοίοσε βθοπὶ5 ποῖ ἴοο 

τυςἢ ἴο σοπ͵εοΐυγε ἴπδΐ Ο’ γτεδὰ Ἵ ἴῃ τῆς ργδαϑεηΐ 
ο36 αἷἰϑο. Ν.Β. ΠΡ 5 σοΥγοο ιν γταπάεγεα ὃν 

{πετὶ ἴῃ τ. 11 [12]. 

ο. Ζ. ὌΝ. Ο΄ νακαί. Ῥτοῦδοὶν ᾿ηβεῖτεα 

ἔγοπὶ ὕ. 11. 

ῖὸ [11]. γ. Ὁ)". εἰς μετοικίαν, Δρρατοηιὶν 

τεδαϊησ ἰ᾿ 85 γάρ, ΜΗΪϊςἢ ἰη χχίν. 5. 15 τοηαογοά 

τοὺς ἀν τϑξκιοϑεδταε, ἴπ 1᾿. [χχνιϊ].1 37 τῆν 5θδηὶ 

ἴο πᾶνε οοππεςῖεα ἰἴ ἢ 519 (ἀφανισμόν). [ἰ 
5 τοιιάγκαῦῖςε τἴῃαῖ ἰη 2 Κ. [4 Κ.] χίχ. 2ς (οἐκεσίαι) 
πεν πᾶνε Ὀεεπ δαυδιν υπϑυςςαβϑίυ! ψ ἢ (ἢ 15 ννογά. 

1 [12]. ε. ἽΞΞ͵ λόγος (ΝΑ ὁ λ.), τεδάϊηρ 

Ὅ, ε 
ξ ἡ ΠΛ ἀναγγειλάτω ὑμῖν (ΑΟ ἡμῖν), 

Ἰοοϑεῖν. “--- 
12[13,). αὖ. ΣΊΠ), Κύριος, δἀ ἀΐηρ πρὸς μέ. 

ονμ. ς. ΤῊ ΟΝ Ο΄ υαεαί. ΜΟΤ. ννᾶβ ρτο- 

ὈΔΌΪγ βυσρεκίοα ὈΥ χχχίϊ. 23. 

13 [14] δ. ΓΥΎ ΙΖ. τῶν ἀρεστῶν (Α ἐραστῶνλ 

5ςες οἡ {Π. 17. 
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α α. ὯΞ». Ο΄ (βϑυρροτγίεἀ Όγ 5οδγοοὶν δὴν Ηεῦ. 
Μ55.) δα 5 τῆς κακῆς, βυρρεβιεα Ὁν ν]ΐ. 24. 

14 [15]. ον. ἀ. ΓΊΝΩΣ, Ο΄ ναοαί (Ὁ τῶν δυν.). 

ομ, ὦ. ΣῊ ὈΡΓΤΤΝ, Ο΄ ναεαί. Τῆς νογάς 
ἅτε δθβεπί ἰτοπὶ Βοΐῃ ἰεχίβ ἴῃ ἴῃς Ῥάγ 116] ραϑϑασε 
ΧΧΙΝ. ς΄ 

Ύ. ΓΟ, ἀνάγκας. ἴῃ ἴδε ρϑγα] αὶ ραββθᾶρε 

(ΧΧΙ. 1.5) {πε τοηδετγίηρ 15 ὀδύνην (Α ὀδύνας), νῃϊςἢ 
Μογὰ ἰ5 υϑεαὰ ἴοῦ χχχ. 16 ἴο γεργεβθηΐ ὯΝ. {15 

ἰπεγείογε οἰεαγ {παὶ ἴῃ Ῥοΐῃ ραβϑαρεβ οἵ Ὶ. τῆς ν 
ν85 ἱσπογεὰ ὃγ ΟἹ. 

15. [16] ἔ ἐ ἀπά α ς. ὈΓ ΝΣ ΤῊΦΘ Ὕ. ἕως 
τοῦ ἐξαναλῶσαι (ΌὈι: δὲς ἕως οὗ ἐξαναλώσω αὐτοὺς 
ἐν αὐτῇ. ΤὮε ᾿αϑῖ ἵννο ννογάβ βυιρρεβῖ δΔη διγοῆθοιβ 
τεδάϊηρ οἵ τῇς (οἸ]ονίηρ ΠῚ (Ὁ - 13) ργεοβάϊηρ 15 
γίρῃϊ γτεπαεγίηρ 85 τάδε. 

16 [172} ον. α. ΓΗ͂Ν Ων, Ο΄ ναεαΐ. 

Ὁ». ἐ. ΣΝ ὈΥ̓ΣΓΥΊ. καλέσατε. ΤΏὮΘςΣ ἰηΞςοῖ- 

τίοη ἐπ ἴπε Ηεθ. ννᾶβ ΡΡρδγθηῖὶν δυρρεσιςα ὃγ ἰϊ. 
Ιο. δοπὶς Μβ8. (πο υάϊηρ 22, 36) μανὲ σύνετε καὶ 
(ἢ ν Ὡϊςἢ 5ΗῃΗ. 86τΕ65). 

Υ- ΠΧ ΔΓ. ΓΗ. καὶ ἐλθέτωσαν (δ Α 
ἐλθάτ.).. καὶ φθεγξάσθωσαν. τ 56επὶ5 ἃ {π||6 
ϑυβρίοίου5 ἴπαὶ {πΠῸὶ 5δ4πὶ)ς Ηδῦ. νετῦ ἀπὰ ἱπ τῆς 
58Π|6 ρΡδτγῖ οἵ ἰΐ (Ϊπ 5] σ μεν αἰ ετγεπξ ἔογπι5) 5ῃπουϊὰ 
Ὀς υϑοά ἴῃ ὈοΙἢ ρατγῖβ οἵ [ες νυ. (οηίγαϑβι ἴῃς ἵνο 

ἱπηρεγαῖίνε5 δ ἀπά γον, ννε αζὰὲ ἴῃυβ ρτγε- 
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Ῥαγεὰ ἴο γίνε ἰδνουγαῦϊε οοηϑοίἀδγαϊίοη ἴο Ο", νἤο 
5Ξ66πὶ ἴο πᾶνε τοδά (ῃς ΗἰρΏ. οὗ 5), ΓΞ, ψὨΐο ἢ 

15 ἰουπά 5. οχίχ. 171, ψ ὮΠς φθ. ἰ5 υϑεὰ ἴο τοπάογ 

Ηἰρῆ. οἵ ιπΐ5 τοοῖ ἰῃ 5. ᾿ἰχχνί!!. [Ιχχνἱϊ.] 2, χεῖν. 
[χοϊ11.] 4. Ουϊϑῖάς [ῃς Ῥβδϊζεσ ἴῆς νογῦ ἰ5. νϑσν 
᾿ἰπιϊτοὰ ἰη ἰἴ5 56 (τον. 1. 23, χν. 2, 28; Εςοϊ. χ. 1) 

εηος ἴδε δηλ] αν τοοῖ δ νου] δαϑιν ὃς 5υὉ- 
διτυϊοα. 

17[18]. ον. α. ΠΣ ΘΓ. Ο’ ναεᾶζ (Ὀυῖ Μ585. 

22, 36 πᾶνε καὶ ταχυνάτωσαν). 

οὗ. ἐφ᾽ ὑμᾶς, Ὀυϊ ρῥτορδΌΪν οτίρίπδν ἡμᾶς 

δηᾶα αἰϊογοὰ ον ϑπιοοίΐμπηρθϑο, δηὰ 950 ίοσ ἴδε ἵἴνο 

(οἸ]οννίην συῆῆχεβ, Ὁ. ἃ ἰγεαιεηῖ οῆδηρε ἰῃ Μ85. 

18 [19]. γ. ἿΡΥῶ. ἐν Σειών (ΔἕὺάὰοΗ Σ..). Ἐὸογ 

οοηϊιϑίοηϑ οὗ Ὦ δηά 3 ἰη τῆς Μ55. υδεα Ὀγ Ο΄ ες 
Ὠ τίνοσ, δα», 7 γοά, Ὁ. ΧΧν, ἀπ ΤοιΡ. ρΡ. ἶχν, 

ἰχνι!!. 

ξ α. 5 ΘΙ. ἀπερίψαμεν (ΑΘ ἀπερρ.), α]- 

τοτπρ {6 ροΐβοη οὗ πε νοῦ οἡ δοοουηΐ οἵ ἴδε 

Ργεςεάϊηρ 3)57}ῦ2. 5Η. διαᾶ5 3γὰ ίηρ. (υπαάετϑίδπαϊπρ᾽ 

ΥΣ 85 ποπι.) ἴῃ ἰεχῖ, δηὰ 15ἴ ρ]. ἴῃ πιδῖγ. 

ῖτο [20]. ξ ἡ ΜΔ, θεοῦ (Α Κυρίου), ἀπὰ 50 

5Η. 
ε. ὈΣΟΤΝ, τὰ ὦτα ὑμὼν (9.18). 

ε-. Β΄. λόγους (7) στόματος αὑτοῦ. 

"). οἶκτον, θυϊ δὲ Α πᾶνε οἰκτρόν, ἘΠΕ ἰπ 
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{πε ργενίουβ νεῖϑε ΒΙΦΑ πᾶνε οἐἰκτροῦ, αἰ πΠουρὰ 

δηὰ Ξοπια οὐζοῖνο5 (50 (οπιρὶ.) ἢανε ἴδοτα οἴκτου. 

20 [211 δ. ἸΓΘΝΞ. εἰς τὴν γὴν ὑμῶν. 
Εογ “δ 5εε οἡ νὶί. ς, ἀπ ἴογ ἴῃε 2πά ὑ. ργοῃ. (ὀέ) 

ζΟΙΏΡ. Ὁ. 172 [18]. Ο΄ 8εεπὶ ἴο ἴᾶνε τεδὰ Ἵ ίογ “Ἴ, 
δηὰ ςοηηεοϊοά πε νογὰ ψ ἢ ΠΝ. 

21 [22]. ον. α. ΓΙ ὌΝ) ἫΞ ἽΞΞ. Ο’ σαεαΐ, 

υΐϊ Μ55. 22, 36, ἀπά οἰνεβε μᾶνςε θανάτῳ, τεδαϊΐϊηρ 
(ες Ηδῦ. 85 κ᾿ ()}υδὲ 85 ἴμεν ἀδβαὶ νη ἽΞ ἴῃ 

5. ἰχ. 7 [8]}, απὰ οοπηεοζίησ νὴ ἴ[Πς ρῥγενίοι νυ. 
51 [6γ. δϑογίθθϑ [ἢϊ5 τεδάϊηρ “ πχογίε" το Ο' δηὰ (50 
Μ5. 86) ἴο Τῃεοά. 5Η. ἰηβεγίβ νυν τῇ ἂπ δϑίθγίϑκ [ἢϊς 

(Ἰδαΐωϑ) δηὰ ἐδε ἴὔγες ννογάβ [Πδὲ ἔοϊονν. Ρτοί. 

Ομεγηεῖς σοη͵εδοΐυζε 566 Π|5 ἃ ΠΔΡΡΥ οἤα, ἴπδῖ 
ΠΤ δᾶ5. Ὀβεπ ταϊϑρίασεα, δηὰ (παῖ 1 οτγίρίπδ! 

βἰοοα ἰῃ ἐπε βεοοπὰ οἰδυβε οἵ σ. 20 [21], ἴῃς 

Ὀαϊαποίησ ΓΘ, 85 ἰῃ 5. Ιχχνῇ! σο. Α5 ἢς ροϊηϊβ 

οιῖ, ἴῇῆς ίουγ ννογᾶς ψῇῃϊοἢ οοπιπιοηςο [ἢ15 σ. ἰη 

ΜΟΙ. “τὸ ἴῃ τῆγες ᾿πηρογίδης γοϑροςῖς σοηΐγαγυ ἴο 

τῆς 5ἴγ]ε οἵ Ϊεγεπιδῇ ; (1) βοΐ ἃ ὑγεῆχ 85 “βρεᾶκ᾽ 

5 υηΐφις ; (2) ἴῃε ρῆγαϑε " ὈΝ) ΠΣ ἰ5. αἰϑο υηϊχυς 
ἴῃ [οτεπιίδῃ ; (3) εγα οὐὐγ ὑγορῇῆσεϊ ἀοδὸβ υ86 ἴῃς 

ίοττῃ ") ὮΝ) ἰἴ ἰ5 ποῖ δ ἴῃς Ὀεριηηΐηρ οὗ ἃ νεῖβ6.᾿" 

ξ . ΠΕ). καὶ ἔσονται. 4δοτείδέν ΟᾺΪΥ ἃ ἴοοϑς 

τεπαεγίηρσ. Ἴτἰ5 δεῖξε ἴο τερατὰ ἰϊ ἃ5 ἃ νεῖν εαγὶν 
Ἔττοῦ ἔοσ πέσονται (380 Θ΄Π0]Ζ2Ζ, Ὀ. 2, ποΐελ 

μ. Ἰ8Ἴ2. εἰς (0,5 οπ. εἰς) παράδειγμα. ὅ6ε 

οη νἱϊ!. 2. 
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α ἡ. ΤΊ, τοῦ πεδίου τῆς γῆς ὑμῶν. 

23 [24]. ον». (α). ᾿Τὴδξ. Ο’ συἀαεαί. 
α ὦ. ΒΟ. καὶ κρίμα. Τῆε Βαδγ]οπίδη [εἰν 

τεδὰ "2). λ᾽ 

ξι. ἜΧΈΠ. τὸ θέλημά μου, ἴτεεϊγ. 

25 [26]. μ. ΓΝ. ᾿Ιδουμαίαν (ΣΑΟ τὴν Ἰ1δ. 

Τῆς Ταγρ. οὐ {Πϊ5. σ. τις ἊΝ αν χε ἘΠΝΘ ον. 

"Δ[ ΝΟΥ͂Ν ὄν). Τπετε ἰβ τπογείοσε πὸ Ἔ, Ἢ 

τίοη [ογ Ννο.᾿5 οἰαΐπι (5ες ἢὶς ποῖε ἰῃ Ορημδβέείμ ἐδ 
ἔρος.) ἴῃαῖ ᾿ξ βξυρρογῖς Ο'. Ο' πᾶν ἢανε οδ]εςϊοά ἴο 
τῆς αἴδρταος ἰηνοϊίνεα ἰῃ ρἱαςοίπρ [υἀδῃ Ὀοΐνοδοη 

Ἐργρί δπὰ Ἑάοπι ἰῃ [ἢ ϊ5 σὲ (Μ85. 22, 23, 36 ἢδανε 

Ἰουδάν, ΜὮΪΠΕ 50Η. τεδὰς Ιουδαίαν). [ἴ ἰ5. πιοῖς 
ΠἸΚΕΙν Ὠονόνεῖῦ τῆαῖ ἰξ ννᾶ5 ἃ ἰγαηϑβοτγίριοηδὶ αγγου, 
ΡοϑϑὈΪν πηδάς ἰῃ ρσοοά ἰδίῃ, θυῖ ρῬγοῦδοὶν Βεϊροὰ 
ὃν ἴδε υην Πρ 655 τείεγγεα ἴο ἀῦονθ. ΤΠἢα γέϑυ]ῖ 
δἴ ΔηΥ ταῖς ργοάυςεὰ δὴ δὐρϑυγα ἴδυϊζοίοργ. 

α ὦ. ΟΡ. Ο’ δα ἀς σαρκί. Ἰῖ 56επὶ5 υ0}|Κεἰγ’ 

ἴηι ἃ νογὰ 80 πγυςΐ πεεάδὰ ίογ ἴῃς ραγβὶ 6} ἰ5πὶ οὗ 
τς οἶαιι8ε5 σπου] ἤανε Ὀεθη οτίσίηδ!ν ἰδοκίηρ, 
Ψ ΠΠῸ ἰτ ἰς ποῖ Ππαγὰ ἴο 858εῈὲ ἃ γϑᾶβοῃ ίογ ἰἴς αἀἴβαρ- 

ρΡέδγᾶηςς το Μ.ΌΤ. [{πτῆς Ὁ “5.55 οὗ τ΄. 24 

[25] Ὀς υπαετγοῖοοά, 845 56 6Π15 Ποοοβϑαγυ, οὗ ἡδίίοηβ 
οἰγουπηςοίπεα ἰη τῆς ἰεϊζεγ τπουρσῇ ποῖ ἰπ τῆς 5ρ τί, 
νὶΖ. 411 τῆους δημυπιογαϊεα ἰῃ [ἢ ]5 ν᾿, 1 11} (ΟἱΤονν 
πὶ Ὁ ἴπ πε ᾿ἰεγα] ϑεηϑβε οου]ά ποῖ ὃς ρτγεαϊςδιςὰ 
οὗ ἴῆςπ. Το δὴν ἰπογείοσς νῆο υπαάεστγοϊοοα (89 

τῆς Μ455. ἀρροᾶγ ἴο ἢανε ἀοηδ) Ὁ ΔΤ 9 οἵ τῇ ϊ5 τ΄. 
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ἴο Ὀὲ ΠΊΘΓΕΙΥ τεϑυτηρῖϊνε οὗ ἴδοθε δἰγεδαν παπιοά, 
δηά ποῖ ἴο τείεγ γαῖδμοσ (45 δῖ [6ζ. 58} ἴο ἴῃς οἴει 

(υπηηδπηεὰ δηὰ υποϊἰγουπηςί56α), ὈἼΦᾺΞ (νη ἢ ἂρ- 

Ρδδῖβ α'5ο ἰῃ ἴῃς Τατγρ. ἡ ΤΊ 33) ἀουϊα Ρτγαβεηῖ ἃ 

αἰ βου εν ἴο ΡῈ 8οἰνεαὰ οηϊγ ΌΥῪ ἴπε οπχίϑϑίοη οὗ τῇς 
νοσγὰ. δ1 [εγ. 15 ἀδοίἀδὰ 8ἃ5 ἴο τῆς ργδοῖϊοε οὗ ἴῃς 
τς Ὁγν Ἐργριίίδηβ8, ΕἙοπιίῖος, Απιπιοηΐϊϊε5 δηὰ 
Μοδρίΐοϑ, ἱορεῖμεγ ψ ἢ “5γδοὶῖα5 ἴῃ 5ο τὰ πε 
ςοπητηογδηϊας." 

χιῖ. ξὲ ΕΝ Ὃ να. Κυρίου ὃν ἐλάλησεν 

(ΑὉ δὰὰ Κύριον), ἵπεεῖν. 

2. ξ ὙΤΊ. τὰς ὁδούς, ἰτεεῖγ, 50 ἃ5 ἴο διᾶγ- 

τηοηΐζε Ὀεϊζογ ἢ ἴῃς ποχὶ οἶδι56. 

ὙἹΘΌΣ, μανθάνετε (Α πορεύεσθε, ρτοῦΔὈΪΥ ποῖ 

ΤῊΣ ἃ νᾶτὶαη). Τῆς ςοπεοϊγυςτίοη οὗ ἼΩΝ 

ν ἢ δα ἰ5 Ξξἴγαησεα, Ὀυϊ Ο΄' ἀρρόδῖβ ἴο δανε δὰ ἰζ, 

τγδηϑ᾽ αιίηρ ΌΥ κατά. 

ΓΊΤΝΘΝ, καὶ ἀπὸ τῶν σημείων. ὧδ᾽, τπουσῇ 

νίγῖυδ!ν ἰάἀδηϊίςαὶ ἰῃ 86ῆβϑες, ἢᾶ5Ξ ἃ ποῖϊενογῃν 

νᾶτίδηϊ, θηρίων. 

ΎΥ. ἼΘΙ Ὁ ἾΔΠ . αὐτὰ τοῖς προσώποις αὑτῶν, 

τεδάϊηρ ΠΣ ὈΠΒΘ, Ρεγθαρβ ονηρ ἴο ΠΠ ρὶ Οἱ ἐν 

ἰη ἴῃς δε] ογ νογαὰ. 

8. ε. . ἐκκεκομμένον. ἴῃ νὶεῖνν οὗ [πε 

(οἰ γ ἢ νἩϊςἢ μεαίνες ἐκεί. αἰἰσῆις Ὀε πικὶορ]αςςά, 

Ο’ πιᾶγν ὃς ςοπείαἀετεὰ ἴο πᾶνε τεδὰ ΤΩ. 

οι. () ἢ Ο΄ νσωἱ. 
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γ. ὝΨΜΩΞ, καὶ χώνευμα, ἃ5 τβουρὴ τεδαάϊηρ 

ΡΥΊΘῚ - ΡΥ ΘΝ, ΡᾺΘ 5 τεπάδσεα χωνευτὰ ἰπ 1 Κ. 

νἱϊ, 16 [3 Κ. νὶϊ. 4]. Εογ ἰηΐϊογοῆδηρε οὗ ἢ δπὰ Ὶ 
ζΟΙΊΡ. ἰ". 15. 

4. γ. ὙΕ))͵ κεκαλλωπισμένα (ΣΑΟ δαὰ ἐσ- 

τίν), τεδλάϊηπρ (5. Νο.) ΒΞ, 

Β ὁ. ΓῚΩΡΘ5) ΓΡΊΒΌΘΣ. ἐν σφύραις (ἀα»"- 

2,427.5, υϑοὰ ἴο τΤεαηάογ 298 ἴη 1. [χχνῖϊ.] 23) καὶ 

ἥλοις. Τῆς Ηδορ. νογάβ σῇ ϑοδγοεὶν ἢᾶνε Ὀδθη 
50 υπΐίδηι αν, 45 ἴο ἰοδὰ Ο' ἴο δὴ δοοίἀθηΐδὶ 

ἰγαηβροϑβίτίοη οὗ τπεὶγ βθηβϑεβ. [ἴ 15 νεσνῪ ροϑβϑίθὶς 
δῖ ἰξ πᾶν ἢᾶνα θη ἀοπα ρυγροϑεὶν ΌΥ ἴπεπὶ οὐ 

τπεῖγ ΗδΘὉ. οτίσίηδὶ, Ὁν νὰν οἵ Ἄοοηίοτγπηίηρ ἴο ἴδε 

ΒίΓῚ Αγ ράβϑασε, 18. χὶΐ. 7, ψῆεγε ᾿'ΘΌΏ ἰ5 πιογε 
οἰοβεὶν )Ἰοἰϊηθὰ νι τῆς νεγῦ. Τῇαῖ (ες ᾿ἰαϑὶ ρατῖ 

οὗ τ1ῃαΐἴ νεῖβε ἰῃ Ο' ἰ5 νογῦδ!γ ἰάεητίοαὶ νν ἢ {Πεὶγ 
Ψ. 5 ἴογα, δ πουρὴ ΜΟΙ. ἰῃ τε ἵνο ρίδοεβ ἀοδς 
ποῖ ἰεπα ἰἴϑε! Γ ἴο δυςἢ ἰάεητγ, ννου]ὰ Ὀς «αἰπιοβῖ 
ςοποϊυκῖνε ίογ ἴπὸ ἀῦονα πηδητὶοιιδα νίονν, ννείο ἰΐ 

ποῖ ἴπαῖ ἴῃς οπΞϑίοη ποῖα οὗ θήσουσιν αὐτὰ ἴπ δ 

(50 ἰῃ 22, 23, 26, ἀπὰ οἴπεσ Μ55. ἃἀηὰ ζ(οιῃρὶ.) 
τ ΔΚα5 υ5 ἀουδί(}] ΨΠΕΙΠΟΣ ἰτ ἰ5 σεπυίησ. 

5. οι. ἃ δῃὰ β ὁ. ΥΞ" οὔ. Ο’ υαεαί. Τῆε 

τετηδίηάςγ οἵ τῆς ν. ἰπ Ο΄ ἰοἰϊονν5 ν΄. 9. 

6-8. οἵ. ὁὅὄ. Ο’ ναεαί. Οπ ἃ οοπηρατγίϑοη οὗ 
πε ὁῃογίογ δπὰ τῆς ἰοηροῦ ἴοχῖβ ἰη ἴῃς ρϑϑϑᾶσε 
υν. 4-|ο, ἴῃς Ἰορσίςα! βυρετγίοτιν οὗ ἴῃς ἰογπιεῦ δηὰ 
οἵ ἴῃς στεεΐς ογάσγ (5ες ἰαϑῖ ποῖθ) νν}}}] θὲ ἀρραγεπῖ. 
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9. α« δὲ, ὯΦ9. ἀργύριον τορευτόν ἐστιν, 

οὐ πορεύσονται, ἀργύριον προσβλητόν (ἐξ προβ. ἀπὰ 
δας ἐστιν) ἀπὸ Θαρσεὶς (ἐξ -σις) ἥξει. Α οοπῆασίε 
τεπαοείηρσ, ἴῃς Θαγ εσ ρᾶγί γτεργεϑεπίηρ ἃ ἴεχί ἴῃ 

νηΐ ΟΣ πᾶν μᾶνε θεεη {Περί ]ε. [ἢ τδε 

Ιαῖες ραγτί οὗ ἴῃς νεῦβα ἴπογα ἰ ργορδθὶν ἰῃ δοιϊὴ 
ἴοχίς οογγιρίίοη δυςῇ 845 σῇ ϑοδσοαῖν πον Ὀὲ 
ἀἰϊἰξεηϊδηρ)ςεα. 

Ιο. τῇ ὁὄ. ὅες οἡ σύ. 6-8. 
12. αὖ. ΩΝ. Ο΄ ρτγεῆχεβς Κύριος, ἰξ πηᾶν 

Ὀς ὉΥ ΝΥ οὗ οἰεάγηςεϑϑ, δπα ἱπάεεα [ἴ 5 αἰπιοϑῖ 

ποεαεὰ ποῖα ἱπ σοηδεαυξσηςα οὗ ἴδε Ὀγοδὶς ἰη τἢς 
Ιοσίςαὶ] οοπηεχίοη ςδυβδεὰ ὉΥν ζὕ. 11, νῇοϑε ουδ]εςῖ- 
ταϊζϊοῦ πο 655 ἴῆδη :ἴ5 ἰδῆσυᾶσε (Αταπιαὶς) ἰη- 

αἰςαῖος παῖ ἴῃ ἴῃ15 ρίδος δὶ δὴν σταῖς ἰἴ ἰξ δῃ 

ἰηἰγυάστ, ΔΙ που ρἢ ἰἴ5 Ὠἰδίογυ σᾶπηοῖ ἢονν ὃς ἱγαςοὰ 

ψ ἢ δὴν ςεγδίπῖγ. ἴῃ 11. [Χχνίϊ!.}]15-ἰοὺ ποννενοτ, 
ν εγε ἴῃς Ηδῦ. ἰ5 411 Ὀυϊ Ἰτἀφηςϊίοαὶ νν τῇ σνῦ. 12--6 

ἢετς, Ο΄ α«ἷϑο ἱπίσοάςε5 ἴῃς β4πς Μιάγαϑοπιὶς Κύριος 
πτπουϊ ΘαυΔ}}ΥῪ σοοά τοάϑοη, απὰ ἴπδϊ ἴοο, ΔΙ Πουρῇ 
ἴΠπετεα ἃγα οἰρῃς ἴΠαὶ τπεὶγ ἰγαηϑίδιίοη ἴἤεγα 15 δη 

ἱπάορεπάσπί οης, 6.σ. ἰῃ ζ. 15 ποιῶν, ἑτοιμάζων, 

συνέσει, ἃ5 ἀραϊηεῖ ποιήσας, ἀνορθώσας, φρονήσει 
Πότε. 

13. ον. ἅ(. ἹΔΏ ὄρ. Ο’ υαραΐ, μετῆαρβ οὐ 
δοοουηΐ οἵἩ ἴῃς αἰςυ!γ οὐ τς Ηδερ. εχρτγεββίοῃ, 
ΔΙ Πουρσῇ δυο ἃ πιεϊποὰ οἵ ἀφαϊηρ ἢ αἰ ου 65 
ν5 βοπηονναὶ γὰγὰ νυν τΠεπὶ (866 ποῖς οη ῥ. 4) 
Το νετα ὈοΪάογ ἰη ἰ᾿. [Χχνϊ.] 16, εἷς φωνὴν ἔθετο, 
γεπάεγίηρ ΘΠ Ὁν ἦχος ἱπβιεδά οἵ πλῆθος 85 Πετῖε. 
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. ὉΥΝΩ. τῆς γῆς. “5 Βὰ5 γε, 
γ. 3. φώς, δῃ ελγΙν ἐγγοῦ (ἔγοπι ρδγβ}}ο  15Π1) 

ίοτ ἀνεμούς, νν»Ὠϊοἢ 15 'η (οιηρὶ]. ΑἸὰ. (ἢ 5 σοπιθῖπος 
ἀνεμοὺς φῶς) ἢ Μ55. Ο, 22, 23, 36, ἀπὰ οἴδποτοϑ, 
ἃπὰ 50 5ῃ. 

14. ε. ἸΒΌ). ἐχώνευσεν (δ, -σαν), νἢϊ]ε 

1. [χχν}} 17 πᾶ -σαν (δυϊ ἴπετε Α -σεν). 
ΡτΟΌΔΟΪΥ -σαν (132) 15 Ο΄5 ρεπυΐηε ἴεχί ἰη Ῥοῖῇῃ 

Ρἶαςςβ. Τακίησ ἰηῖο δοοουηΐ ἴδα θἝΠΘΥΑΙΪ ἰη- 

ἀερεπάςηϊ οπαγδαοῖεγ οὗ ἴῃς σεπάθσγίηρσ ἴῃ ἴῃς ἵννο 
ραϑϑᾶρεβ, νὲ πεεὰ ποῖ ϑδιρροβε ἴπαϊ ἴῃς Ηςοῦ. 
ςοπϑοηδηῖΐς ἰη ἴποπὶ αἰ γε ΔΠΥ πλοῖο ἴἤδη ἴῃ Μ.Τ. 

Ι5ς. ξὶ. ΟὝΓΣΙ. ἐνπεπαιγμένα (ΑΟ ἐμπ.. 

Αᾳ. ἢεῖε ἢδϑ5 μεμωκημένα, υαῖμ, ἃπα 50 Ο ἰῃ Ἰἰἱ᾿. 

[χχνὶϊ].] 18. Μ5. 233 ἢ45 ἢεγε ἴῃς Ἔγγοηθοιϑ γοδαΐησ 
ἐμπεπηγμένα (πὰ 50 58. 

16. ο. ὦ. 5) διε. Ο’ υαεάί. ΣΟΥ, 

ννπουϊ 129), οσσυτα ἰη ἴῃς ράᾶγα οὶ ραβϑβᾶαρα ἰΐ. 19, 
Ο’ τεπάδγίηρσ τῆς οεἶαυδε ἴῃδγε νίγίυδ!  νγ 45 ἤετσα. 

Ϊῃ Ὀοῖϊδ οαϑ65 {Ππεῖὶγα ῥγοῦδὈΪν τεργεϑοηῖς [τῆς 
δεηυΐπε εχ. [πῃ 5. ἰχχίν. 2 ἴῃς ννογάς 3 

ἽΠ; Γ) ἅτε (ουηὰ ἴῃ τείεγεπος ἴο ἴϑσγαεὶ. Α ρ᾽οββα- 

ἴογ νῆῇο πδὰ ἴπ6θε νογὰς κυσρσεκίδα ἴο πὶ Όγ τῆς 

Ῥαβϑθᾶσε ποῖα, ΓΊΔΥ εαϑὶϊνγ ἢδᾶνς ννυγιτῖοπ ἰῃ ἴῃς 

τιδτρὶη οἵ ᾿ϊ. τῆοβςε ἴνο νογάϑβ, δηὰ ἢετε ) ὦ Ὁ"), ἃ 

βυϊρδεᾳυσηϊ Τςοργίδὶ ἱπιγοαμοίησ ἰηῖο ἴῃς Ὀοαν οἵ 
ἰῆς τοχῖ 85 πιιοῖ ἃ5 ννοι]ὰ τῇδκε 86η86 ἰῃ δδςοἢ 
ς8356.0ὡὈ Ἴπεῖε ννᾶ5 ΠΟ τγοάβϑοῃ ἰῃ εἰποῦν ρϑϑϑᾶσα Ψἢγ 
Ο’ 5πουϊὰ πᾶνε οδ]εςϊεὰ ἴο ἴδε νογά5, ( σεπυΐηε, 
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ΜὮΠΕε τῆδὶ [πον οδη πᾶνε Ὀεεη οποα ὈΥν δοςιάσδηΐ 

ἴῃ Ὀοϊῃ 8 νον ἐπι ργοῦδῦϊε, ἰῃ νῖονν οὗ τῆς ἱπάο- 

ρέπάεηϊ οπαγαςῖεγ οὗ ἴῃς γεπάογίπρ (56ε οὐ σ΄. 12). 
Ο»»!. ὦ. ΟΣ Σ Ο’ σναεαΐ. 

17. η. ᾿ΒΌΝ Συνήγαγεν, τελαϊηρ ᾿ΒΌΝΨ, δπὰ 

υπαετοίδηάίηρ ἰξ 85 ΠΡΌΝ, 

ξιὶ 2. ὄξωθεν. Τῆὶβ τῇδΥ Ὀε πιεῖν ἃ 

τες τεηάεγίηρ, θυϊ 45 ἴπεγε δα οἰρῃϑβ ἴῃαϊ Ο' (ουηὰ 
ἃ αἰβηςυ ἐν ἴῃ τεδαϊηρ {πε τ., [ἢ]5 νοτὰ 85 νν 6] ἃς 
οἴπεσβ πᾶν ἢᾶνα Ὀεδη βοπιενδαῖ δαγὰ ἴο ἀεοίρῆεν. 

ἽΠ992. τὴν ὑπόστασίν σον, Ρτοῦαῦὶν εχ- 

Ργεϑϑίησ ἴῃς 86ῆηβ8ε ἔδίγὶν ννεὶ]; 8: [6γ. 1655 ννεὶ]} 
εὐ πο» Ώ. 

Ρ0) ΤΩΦΎ,. κατοικοῦσα (Α ὑτεί. ἡ). 

(γ) ὝΧΌΞ. ἐν ἐκλεκτοῖς, ἃ5 ἴπουσῇ τεδάϊης 

ἽΠ323 (δες χχίϊ. 7, χῖνι!. [Χχχὶ.] 15}) 980 αἷϑο 

5Η. Α4 ἢΔ5 ἐν περιοχῇ, ΥΠιπΊ. ἐν πολιορκίᾳ, 
51 [6τ΄ ἐπ ρος. Βαϊ ΜΟΤ. πᾶν δἴϊεσ 411 ανςῈ 
Ὀεοη Ο τεδαϊησ. ὅ8εὲ 2 Καὶ [4 Κι)". το, ννῆεγα 
Α [85 (πη ἃ οοπῆκςλῖε γεδαϊηρ) ἐκλ. ἃ5 τεπαάεγίησ οἵ 
πὶ ννοσγα. 

18. γ. ΡΣ. σκελίζω (ΔΑ͂φ. ϑγηιπι. σφεν- 

δονήσω). ῬτοΟΡ. Ο΄ τεδὰ καὶ ίογ ἢ. Τῇε τοοῖ γῶν, ζο 

ὁὲ ἔαηις, ἰῃουρῇ ἃ ϑοπιεννῃαῖ γὰσγε οὔθ, πηι ἤανο 

Ὀδοη Κηον ἴο ποτ 45 οσουτγησ Οσεη. ΧΧΧΙΙ. 32 

[11] (ἐπέσκαζεν). [Ιϊ 15 αἶδο ἰουηά ἰη ἴπε 151 ρΡῖερ. 
Κα] ἰη Μίς. ἱν. 6, 2) (συντετριμμένην), ΖερῆΆ. {1.19 

(ἐκπεπιεσμένην). ἴπ εδςοΐ ρἷαοε ἰξϊ Ὀδαγς ἃ πουῖογ 
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βἰσηϊποδιίοη. [ῖπ ἴῃς ργεϑεηῖΐ οῶϑ6 ἤοννενεῦ ΠΟΥ 
566 πὶ ἴο ἢᾶνό τεδὰ ἱπῖο ἴπε Καὶ ἃ Ηἰρῆῇ. 5εῆϑς6, οἵ 

οὔς βιρροοιαὰ ὈΓ μῶν, εὐδία, εγως. δῖ [6γ. βθοπὶς 

ἴο ἰᾶνε ἰουπὰ 4 ζιϊ. ἴεηϑε ἰη Ο΄, ἱπιεγργεϊίησ 
σκῤῥίαπαδο. 

ον. ὦ. ΓΣΣΙ ὈΏΒΞ ΠΝ. τὴν γῆν ταύτην. 
Εογ οηγίϑείοη οὗ “ΒὩ 566 (οἸ]ονίηρ ποῖα. 

ξ ἡ ὉΠ ὙΠΥΠῚ. ἐν θλίψει. ΤΗε ΜΒ. νᾶβ 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ οηΪν 50 ἔδγ ἰεσίδ]ε 85 ἴο δῆενν ἴο Ο' τῆς 
τοοῖ οὗ ἴδε νετῦ. Τῇῆε ϑΞυδϑεαυεηΐ τοοονογΥ οἵ ἰΐ 
πονενεῦ δηδοὶθά 05, 22,23, 26, Δηὰ οἴποτς (ςοο 5Η8ῆ.) 

ἴο σα καὶ ἐκθλίψω αὐτούς, ψὮ1Π6 (οπιρὶ. “πόσέϊἑίες 
ἴΠε5ς6 ννοτγάϑ3. 

ἕξ τ. ἸΝΥΘ᾽ ΤΡ ̓ ὅπως εὑρεθῇ ἡ πληγή σου. 

Τῆς β8εῆβε οὗ ἴῃς Ηδρ. ἰ5 οὔϑουγα, ᾿νμεῖθεγ ντἢ 
Μ.Τ. νε ἴακε ἴῃς νογῦ 85 δοῖϊνε, πανίηρ [15 οὐ]οςῖ 

ΕἜχργαϑϑοα, οὐ ἢ Ο΄ ἃ5 ρᾶϑϑίναθο. Ρεγῆαρβ ὈΨ92, 
δοοιΘη᾽}ν οηχιτςα, [ἴ τ᾿νου]ὰ 5ες6π), γοπὶ ἴῃς ἴεχῖ 

οἵ Ο'5 Ηεῦ. Μ5. (ἔογ πε ρῆγαβε ΤΙΣ ὈΣΞΞ σίνεϑ 

πο πὶ πο ἴγου δὶς ἱη χνὶ. 21) ννᾶ8 50 [αἰητὶγ ἰηαἀϊςαῖοά 
οη ἴδε πιαιρίη παῖ νἢΠ|ς ςαϑίίηρ δῦουϊ ἔογ 5Ξοπιε- 
τΠίηρ ἴο οςοπιρ]εῖς (ἢ 56π56, ἴΠΟῪ ἵνογε δὺς ἴο τεδὰ 
ἴη {πε νόογὰ ΤΩ (- ἽΓ.92), Ξυρρεπίεα 85 δου! ν᾽ 

Ῥτγεβδοηϊίηρ ἰἴ5ε]Γ ἴο {πεῖγ ἐγος ἰπ ἴδε ποχί ᾧὑ., δηά 
50 40]ς ίογ ἴπε πηεδηίησ Ποῖα 4]50 (5ἐς ἃ 8οπΊηεναῖ 

5  ΠΊ|}γ οα5ὲ ἰη ποῖδϑ οὐ τ᾿. 20) Αᾳα. ϑυπιηι. ἢᾶνο 
ὅπως ἐλεγχθῶσιν, ψΜὮΠΕ ἴῃς 'ννογὰ 3 ἡ πλ. σου ἅτε 
ψδηϊηρ ἴῃ Μ55. 23, 86, δηὰ ἰπ 5Η. δηὰ (οπιρὶ. 

δῖ [6γ. τεηάοῖς (ἡγεδμέαδο ἐ05) μέ ἐπυεμ αν. 
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Ι9ς. ον. ἐσ οὐ ἕξ ἡ. ὕΊδἐ, οὐαί. ν ΤΏΔΥ ἐλ3}}ν 

Ὀςε δῃ ἰπϑειζίοη συρρεβῖδα Ὁγ ἱν. 31, Χν. 10, οἵ χίὶν. 

3. Ο΄, { ἴον ἰουπὰ ἴδε ϑοςοοηα νοτγὰ δὲ δἱϊ, γοδὰ 

1 ἃ5 ἰπουρἢ ἰἴ ννεῖς Ἵν» . 8Δη6 50 ἔογ ἴῃς ἴννο ρΡοβ565- 

δἶνε 50 ΗΠ Χ65 (Ὡν, Ἧ95) Μη ἢ (ΟἸΪονν ἰπ (δ 5 Ὁ. 

Τῆον ψετε ἰογοθὰ ἴο [5 ὉγΥ ποῖ ρετγοείνίηρ τπαῖ 
τῆς Ῥγορδεῖ (ποῖ ἴῃς 1 οτγά, 85 ἱῃ ἴῃς ρῥγενίοιϑ ψ.) ἰ5 
πον ϑρεδκίηρ δηὰ :ἀεπιϊγίηρ Ὠἰπ]56 1 ν ἢ ἢϊς 
παϊίοη. ο. (Ρ. 140) τεΐίεγϑ ἴο ϑἰπλῖϊαγ σἤδηροβ οὗ 
Ρείβοη ἴῃ χἰὶϊ. 17, χῖν. 17, χῖν!. 31. Α58 ἢε ροϊηϊξ 

ουΐ, ρεϊϑοηδὶ ἰδπιοηϊδϊίοηβ οὐ ἴῃς ραγῖ οὗ ἴδε 
Ρτορδεῖ 845 ἃ γιὶε ἀο ποῖ ἀρρϑᾶγ πῃ Ο΄ἥ. ἴη ἀσίδηςς 
οὗ τπεῖὶγ ἴεχῖ 85 ἴῃς Ὀεϊΐζεγ οης ἴῃ παῖ τγεβρεςοῖ ἢς 
δαάς τ[ῃῖ ἴῃς ἰογπιυΐα ἢ νϊςἢ χὶν. 17 Ὀερὶηϑ 
“Ῥτοροῦὶν ἰηἴγοάυςες ἃ αἰνίης δαάάγαοϑϑ, πὰ ποῖ ἃ 
ἢυπιᾶη ἰατηεηϊαίίοη." Βυϊ τῆς ἀγριιπΊεηϊ 56 επὶ5 ἴο 
πᾶνς {ππ||6 ίοσγος. [τ ἰ5 αυϊα εαϑυ, ἢ ΜΟΙ͂. ἴο 

ἴακε ἴῃς ννογὰβ ν) Ὁ εἴς. ἃ5 ρυῖ Ὀγ πε [,οτὰ ἱπῖο 

τῆς ρῥτορῆεῖ 5 πιουϊῇ. 

Υ. ἰτ. τὸ τραῦμά σου (Α οι. σου; Ο μου). 

ΜΤ. «απ βοδγοοὶν 6 δηγιπίηρ δυῖ ἃ οοτγυριίοη οἵ 

θη Αᾳ. ϑυπιῆι. ανε ἀρρώστημά μου, δῃὰ 50 

Τατγρ., ψἢ]ς 51 76γ. ἀπά 5Η.. πᾶνε τῆς ριοῃ. οἵ τῆς 
2Πηὰ Ὁ. 

Υ. Ἰδνση. καὶ κατέλαβέν σε (ΑΟ με), 85 

τπουρῆ ἽΝ Φ. 

20. ξι. ὅτις. ἡ σκηνή σου (( μουλ ὅς: οἵ 

υ. 10. 
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α (. τὴν. ἐταλαιπώρησεν, ὥλετο, ἃ οοηῆςϊε 

τεηάδεγίησ,. Ταλ. ᾿ἰὰ5 αἰγεδὰν οὔ ίοιιγ οἼοδβίοηϑ 
(ἰν. 13, 20 δές, ἰχ. 18 [19]} τεργεβεηϊεὰ [τς Ηςῦ. 
τοοῖ, ἀπ οοουτβ ἀραΐίη (χίϊ. 12). "Ὥλετο τῇδυ ἢδανε 
Ὀεοη ρἱδοδὰ ἰη πηᾶῦρ. ΌὉΥ οὔς νῇο δαά ἴῃ πικϊηὰ [ἴ5 

ι.56 ἴο τοπᾶοσ 7 ἱπ χίνηι. [χχχί] 1,. 15, 18, 20, 
ΧΙΧ. [Χχχ.] 3, το [Χχῖχ. 11]. 81 76γ. σίνεβ 0 5ίσῃ 
οὗ Ὀεΐηρ δοαᾳαυδίηϊεα ν ἢ πε ἀουδ]εῖ, 

ἐξ" Πᾶ5 (ἴογ ὥλετο) ᾧχετο, ἃ νοεγῦ ννηϊοῇ ἰ5 υϑεὰ 

ίον ἴῃ Ηοξ. χ. 14. 

᾿ δ. ἽΠῸ. αἱ δέρρεις σου (Ὁ μου) Τῇῆε Ηξερ. 

ψοτὰ ἰ5 οὔς ΨΠΙΟΝ 86 6Πὶ5 ἴο ἢανα οδιιςεά πιυςῇ 
ΡεγρΙ εχὶτν ἴο Ο' ἰη ἴδε ῬΡεηπίαδϊευςἢ. [Ιη Εχ, χχχνυύ. 
18 ἴον οπιΐζ ἴῃς ννῃοῖς συ.; ἰηῃ χχχίχ. 40 [20] 
ἴῃς ροπίοη οἵ ἴδε ν. οοηϊδίηϊηρ “Ὁ ἰ5 οπιίδαὰ. [Ιη 
Ναυη. ἰἰϊ. 26, ἱν. 26 Ο΄ Ξυϊδϑιτυϊε5 ἃ νᾶρυς ρσεπε- 
ταὶ ἵν ἰοῦ ἴῃς παπιθβ οὗ διίίοἰϊεβ εηυπιεγαϊδα. [Ιη 

Νυπιῦ. {1. 37, ἵν. 32 ἴμεν τεπάθγ ΌὉν κάλος, ἰῃ 5. 

[ἴν. 2 Ὁν σχοινίσματα. ἴῃ ἴδε ῥτγεβεηῖ οᾶβε ἰΐ ννὰ5 
ἰγεαϊεὰ ὃν πο πὶ 85 - νὴ, ἃ5 ϑισρεοβῖεα Ὁγ τῆς 

επὰ οἴπε νυ. ὅ8εε οἡ Ὁ. 18 ([αϑῖ ποῖ). 
γ. ὈΣ) ἢ ΧΩ, καὶ τὰ πρόβατα μου οὐκ εἰσίν 

(τεδαϊΐπρ ")) }}}. 

γ. ΠΣ. τόπος, τεδάϊπρ ΠῚ), νυ Ἀἰς ἢ ἰΒ τεπάετγεά 
ὮΥ τ. ἰη χὶῖχ. το [Χχίχ. 20]. 

ξ ἡ. ὈἿΘ). τόπος. Τ.ε ἢ τῆν ἤᾶνς Ὀδεδη 

ϑινδ ον δὰ ὑρ Ὁγ τῆς ργανίουςβ ", ἴπ65ς ἴἵνο ἰεϊζεγϑ 
Ὀείηρσ νοῦν {κε εἀςῆ οἵδεγ ἰῃ Μ85. 

5. 9 
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2:1. (Ὁ. ΠΥΒ) ὈΓΡΏ 5.29) ὙΙΞΟΤΙ οὗ. 
οὐκ ἐνόησεν πᾶσα ἡ νομή, καὶ διωοδορτίσδηϑαν; Τῆς 

ἰπδοσύγαον οἵ τεπάογίηρ πᾶν πᾶνε αγίϑεη ΠῸΠῚ 
οὈϑουτν ἰη τς ντίτηρ οὗ ἴῃς ἰα5σὲ ννγογάβ8. Οη τῆς 
οἴπεγ απ ὅ5.Πο]Ζ (Ρ. 1 10) αἰιγίδυϊεβ ἰξ ἴο ἂἃπ εττοσ 
οἵ εαγ ἴη αἰοίδιίοη. 

22. ὯΔ. στρουθῶν. ἴπ ἰχ. τὸ [11]. 1 

[Χχχνἱ}}.} 34 Ὧ 353) (35) ἷἰ5 {ταηϑίαῖϊθα Ὁγν δράκων 

(38ο Τῃοοά. Πεγα), ψ ἤογεας ἴῃ χὶϊχ. 33 [χχχ. 11] 
τ 15 τεργαϑεηϊεα 85 ἤεγε ὉῪ στρ. Τῆϊΐς ἰαϑὶ οἴαπας 
ίοτ ΧΡ Ν (οτ " 3) ἰπ [νἐν. χὶ. 16 [15]; Πεαξ χίν. 

15 [14]. Ὀεϑίά 65 15. χὶ . 20; [οὉ χχχ. 20. 

23. ξὲ ὕρν τος [50 Ἴ2Π είτε. οὐδὲ 
ἀνὴρ πορεύσεται καὶ κατορθώσει πορείαν αὐτοῦ, 
τεοὶγ. 

24. ε δὲς. ")ἼΦ᾽. παίδευσον ἡμᾶς, τεδάϊηρ 

3) 9), δηὰ 53:π||| γ᾽ ἰπ (ἢ ς ἰαϑῖ ινογὰ οἵ ἴῃς Ὁ. 

ξι. ΒΝ, ἐν θυμῷ. 

25. ΓΊΠΒΦΏ. γενεάς, Ὀυϊ Ο, 22, 23, 36, ἀπά 

οἴπεις ἢ Οομρὶ. ἀπὰ ΑἸὰ. μανε βασιλείας (ρτο- 
ὈΔΌΪν Μίιάγαϑῃ!ο). 

ον. «1. ΣΝ Ο΄ υσεαί, ἀουδι1ε85 γι ρμεὶγ, 

ἊΝ Ὀεΐηρ οὈνίουπὶν 5ιυρετγῆιουι δηὰ (ογπιίηρ ἴῃ 
οοηποχίου νἱτἢ τῆς ἰο]] ον ηρσ νογὰ ἃ ςᾶ5ς6 οὗ διττο- 
γραφία ἴῃ Μ.Τ. 
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ΧΙ. 2. - ΡΞ ).. ἩΥΘ. ᾿Ακούσατε... λαλήσεις. 

Τῆς ρΡδϑορὶςε 85 Ὑν6}} ἃ5 7ετ. εγα ἴο ἤδαγ; ἣἢς δἷοης 
ΨΜὰ5 ἴο δρθαᾶκ. Ἡδσποε Ο' ἰ5 ργεοῦδοὶν τίρῃς ἴῃ 
πιαϊκίησ τῆς Ξεοοηπὰ νετῦ 5ἴησ. Τῇε 54η16 γαϑυϊῖ 
ΤΩΔΥ ὃς αἰζαϊηεα Ὀγ ροϊπιίηρ ΓΞ]. ΤῊΣ οἤδηρε 

οὗ ΞΖ το τῆε ϑἰηρ. (50 Ρεβῇ. ν᾿. 9) νου θὲ πιοσα 

παῖυγα! ἴμᾶη ταὶ Ο΄' δπὰ Μ.Τ. Ξδβοιϊὰ ςοπϑερίτε, ἰῃ 
{πε οδϑε οὗ 7 δπὰ “""Ἴ γεβρεοιϊίνεϊγ, ἰπ τυγηΐϊηρ ἃ 
βίηρ. ἴο ἃ Ρἰυταὶ. 

6. ΓΉΧΤΊΣ,. καὶ ἔξωθεν. 90 οἴϊεη, εις. χὶῖν. 

[11.] 6, 9, 17, 21; Α4ᾳ Τῇεοά. καὶ ἐν τοῖς ἐξόδοις. 
)η. ΤΠῖδθ Ὁ. δηά 411] Ὀυϊ τῆε ᾿αϑὲ οἰαυβε οἵ τῆς 

(ο]]οννίησ οὔς αὔὲ δϑξεπὶ ίγοπὶ Ο΄. Οὶ. (Ρ. χχχῖ) 
ἀΐδου556ε5 Ο'᾽5 πηδπησῖ οὗ ἀεδδίἑηρ νυ ἢ τς ραϑϑαροβ 
Ἀν ϊς ἢ οσοὺγ (1η συ ὐνσίδης6) ἰινίςε ἰη Μ.Τ. [ἡ δδουϊ 

30 (8565 (5.66 Κυξσηση᾿β δηυπιεγδίοη) Ο΄ σοηΐϊδίης 
τεπὶ ἰῃ Ὀοιῆ ρίδοςϑ ; 'ῃ βενθη οδϑεβ (εχοϊ υϑῖνε οὗ 
ΧΧΧΙΧ. 4--,.), ἰξ ογβ τῇδ) ἰῃ οηθ. Τῆοϑβε βονοη 

(Ξοπις οινενοσ Ἔχ δ τηρ πυςὴ αἰογεηςς οὗ ἀςῖ41}} 

ΔΙς 8ἃ5 (οἶον 5: (1) ἡ 13---.οὖὦς τὸ νῖ τ. 1ο0"--- 12, (2) 

211. 24---26 τ χί. 7, 8, (3) 1τ΄. 13, 14 - ΧΥῚ. 3, 4, 

(4) τυΐ. 14,1 τ χχίϊ. 7, 8 (Ὀυϊ ρΙαοςὰ ὃγ Ο δὲ τῆς 
εηὰ οἵ τῆς οπαρῖοτ) (5) ζεῖν. 8---10 «- χχίχ. [Χχχνῖ.] 
16---τ8, (6) χχχ. [ΧΧΧν].] 10,11 Ξ- χύί. [χα 27, 
28, (7) χΙν!η. [χχχὶ.] ραγῖβ οἵ 40, 41 ΞΞ χὐίσ. [χαὶχ.] 
22. (Ϊ δᾶνε ἰταϊςὶζεὰ τῆς τείογοηοθς νῆογο Ο΄ ἰ5 

᾿ “πΠεηογελ- ἐγέρώεάς δἰμδμε ἐγ. ὙΠεὶϊ 11. 2 δὲς λνορλσίλεν 
διεάεςγ (Αὐῖἢ. Οεπθᾶπ ἱγαηνὶ]. Ὁγ (. ΤῊ. ΜΏ}1ογ), 1εἰρεὶσ, 189:, 
Ρ. 243. ποῖς τ. 

9---2 
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ἰουπὰ. Ιἰ πιᾶν Ὀὲ δάδά ταὶ πε. τ, 6, ἃ5 οοπὶ- 

Ρατεὰ νὰ χχχίϊ. [Χ]}] τς, 16, ἰ5. γεῖ βυβιςοϊ Εἶν 

ἀϊξιίηςξ ἔγοπι [ἃ ἴο Ὀ6 Ἔχοϊυάςα ἔγοπι [ἢ 15 1151} ὅ6Ἂ 
αἶϑο οὔ χν. 13. ᾿ 

ἴη (1) αἱ. πιαϊηϊαίΐη5 ταὶς τῆς σοηησχίοη ἰη 
τπουρῇῃξ ἀρρεαῖβ Ὀγόκοη Ὁγ ΟΞ ἱπβοιίίοη, δηὰ ἴπαὶ 
1 ἴ5 τπεγείογα ἴπε δυο ράϑθᾶρε, ποῖ ἴδε ἰαδῖοσ, 
ψἰςἢ ἰ5 ἴῃς ρίοβαθ. Τῇ ἤοννόνεῦ ἀοος ποΐ βϑοιη 

οὈνίοι5. [π (2) Οἱ.᾽5 δοοοιηΐ ἰ5 [πὶ Ο΄, οοπϑίἀοτγίησ 

(παι τῆς 5ιιθοίαπος οὗ ἴπεϑ86ε ὑν. Παὰ αἰγεδὰν δρ- 
ρΡεδιεὰ ἰπ στ. 4, οὔτ τἤδηὶ ίογ ἴπε 5ακε οἵ 

5ῃογίοηίηρσ. [{ἰ 56 6Π|5 γαϑῇ, ἰῃ τῆ δῦϑεηςς οἵ Ὀοζῖοῦ 
ενίάδηος, ἴο Αϑϑυπης [Πἰ5. Τῆς ἶονε οὗ Δπιρ] ]ῆς- 
τίοη πΊᾶΥ 1υ5ἴ 45 νν6}} ἢανε ἰεὰ ἴο πεῖν ἰπϑεγίίοη ἴῃ 
τῆς ΗοΌ. δἵ δὴ εαγὶν ἀδαῖες. Απ ἱπάυςεπιεηΐ ἴο ξυςἢ 

δηρ βοδιίοη ννουϊὰ Ὀὲ ἰουπά ἰῃ ἴῃς δοτιρίησδ85 οἵ 
τῆς Ὀτίεΐ Ὠἰϑβίογίςδὶ οἴδυδε “ Ὀυϊ ἴπΠεγ αἰά ΤΠ επὶ ποῖ ᾿" 

(υ. 8) ἰπϑεγίεὰ ἰηῃ τῆς δοςουπηῖ οἵ ἴῃς πηοδοϑᾶρσε νυ ἢ 

νὨιςἢ τῆς ρτορδεῖ ννὰ5 οπαγρεὰ (τυ. 2 Π..λ 

13. ΣῪ ΓΊΠΞΙΣ. Ο΄ σναεαΐ; δῇ οὈνίους 

51.585. Εογ ςοπιπιεπῖβ ο υϑ8ς οἵ ΓΙΣἾΒ 85 ἃ βυδϑῖί- 
τυῖς ίοΥ ΟΣ, ἃ5 Μ6]1] δ5 ίογυ Ο5 υϑδὲ (τουςηὶ 

ἰῇ [6Γγ.) οὐ τῆς ἔεπι. αἰίίοϊς ἢ τπῸ νογὰ ες 
Ὧτγτ Ὠείνον᾽ 5 ϑαριμεί, Ὁ. ἴρξς. 

14. ἽΩΞ 25. ἐν καιρῷ (ΓΞ, 85 αἴ {πε επὰ οἵ 

Ὁ. 12 δπὰ [ἴῃ ᾿ΐ. 272, 28λ 

15. ὨΝΠΥ. μὴ εὐχαί (Ὁ ὙἽΣ7) .-.; υϊ νεῖν 

Ροϑϑίδὶν Ὀοϊδ ΜΟΤ. δπὰ Οἷς ογίρίπαὶ τεργεβεηῖ 
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ςογγυρίίοηϑ οὗ ὈΝΠΡΠῚ δυρροβίεα (50 Ο].) Ὅν ἵτεη- 

δε 55 ψογὰβ “ποῦ οηϊπὶ δαΐρεβ εἴ σᾶγηθβ Ὀἰπριια8 
δυίΐίεγεηϊ ἃ ἴα ἱπ] υϑ{{π|45 τὰ 45." 

ἰζω ἸΣ, ἢ τούτοις διαφεύξῃ ; τεδάϊηρ Ἰδ 

ἜΣ, [5 ἔπιε ἵπαῖ ὧν! 15. γεηάεγεα ἰη χν. 17 ὉῪ 

εὐλαβεῖσθαι, Ξξοτιεν δῖ Κίπατοὰ ἰῃ 5686 ἴο ἴξῃςε 

νογῦ επιρίογοα πογε, Ὀυϊ ἴῃς οἴπες Ἂχρδηβδίίοη οἵ 
Ο΄5 γοδάϊηρ ͵ἰ5. πῆοσε ἡδΐυγαὶ. [{ὀποινενεῖ τῆς 1085 

οὗ ἴδε ν, Ὀς οδ]εςοϊεά ἴο (Ὀι σοτΡ. ἔογ ἴῃς 1ο55 οὗ ἃ 

ἰεξίογ ϑυςῇ ςδ565 85 νί. 19 ὈΓ ΣΦΙ, ἀποστροφῆς 

αὐτών, ΧΧιίΐ. 22 ἽΠΡ), τῶν φιλούντων σε, ΧΙΙΧ. 

9 [Χχίχ. 10] ὙΓΤΙΣΣ, ἐπιθήσουσιν) Με ΤῊΔΥ οοη- 

͵εεΐυτε τπδὲ ἴον 56ιν ἴῃς τοοῖ γι 

Ι6. “ΒΒ, Ο’ υσᾶ. Τὴ νογὰ ἰβ8 γαῖδμεγ 

Ξυϑρίςίουβ. [1 ἀοε5 ποῖ 5υἷξ [15 σοηίεχί, δηὰ πιᾶν 

ανα οτἱσίπαῖεὰ ἰῇ ἃ ᾿ςοπ)͵εοΐυγε ἰοσ δὴ οὐϑουγεῖν 
νγτίεη Β᾽, 

ΠΡΙΘΠ. περιτομῆς; 85 τἰπουρῇ ἀεοτγίνίησ ἔγοπΠΊ 

2. Τῆε Ηθοῦ. 5υῦ5ῖ. οσουγα αἰδεννῃογε ΟἿΪγ ἰη 

ἘζΖεϊ. ἱ. 24, νῆογε οἵ τῆς ἴῆτοο ἀνα δῦϊς οἢίεί Μϑ95. 

Β οπιῖῖβ (ρἱνίησ ἴῃς στ. ἴῃ 4 νεγὺ δ ταν αῖδα νναγ)), 
ΨΠΠ|ς Α,, ἀπὰ (85 δη ἰηϑοσγίίοη ἴσο Τ πθοα.) Ὁ, γεηάεγ- 

ἰησ ἴῇῆς νος πιοτὸ οἰοϑεῖν, γεδὰ ΠΡΌΣ (τοῦ λόγου). 

πυ ς ΧῪΣ ΠΡ. ἀνήφθη πῦρ ἐπ᾽ αὐτήν 

(ΑΔ ἐν αὐτῇ), μεγάλη ἡ θλίψις ἐπὶ σέ. Ἧδειτςε, ἃ5 ἴῃ 
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τῆς ἰα5ῖἴ ο456 Ὀυΐ οῃς, οοηῇείίοη 566 π|5 ἴο πᾶνε ἃ δδηὰ 

ἰῃ ἴδε τεδάϊηρ οἵ Ο΄. Οἱ. Ξυρρεϑῖβ ἘΣ ΡΣ, 
ἃ5 {πε ἰαχί γεργαβδοηϊςα Ὀγ ἴδῃς βεοοηα οἶδυβε οἵ ἴῃς 

ατεεκ, ν Ὦ]ε ὧν. πῦρ επῖεγεαὰ {πε ἰεχὶ ἰαῖεγ ἃ5 ἃ 
σοτγτγεοίίοῃ. 

19. ΓΟ. λογισμόν, δἀάϊησ πονηρόν (Ο 

ΟΠ. πον. ; Α ἀἀάς κατά σου), λέγοντες Δεῦτε καί. 
6}..-}. ὐονας οὔ Ο΄ ᾶγε ρεοῦδοϊν (ἀραϊηϑι Οἱ. ρ. χχνὶ) 
8η ἱηϊεγροϊδιίίοη, ἴῃς ἰαϑί ραγί οἵ ννῆϊο ἢ τᾶν ννεὶ]} 
ἢανε Ὀδδη Ξιρρακῖοα ΌῪ χνί!. 18 (625). 

ΠΡ). ἐμβάλωμεν ; ῬγοῦΔΌΪΥ τεδαϊησ ΠΡ). 

Εοτγ ἐδε Ιοβ5 οἵ ΤΊ σογῃΡ. νΐ. 19, ΧΙΙΧ. ο [ΧΧΙΧ. [Ο]. 

ἸΏΓΙΣΞ, ργοῦδοΪν (5ο Οπενης κα ὧς. αηὰ οἴ ει5) 

ΔΏ ΘΑΥῖν οοττυριίοη ἴος ἡπῶ. (οπιρ. ίογ τῃϊ5 ννογὰ 

Πευξ. χχχίν. 7. ὅες βρεοίδ!ν αεη. χχχ. 37, ΕΖζεκ. 

Χνίϊ. 24, χχί. 3, ἰη ᾿νῃιοῖ τῆτες ραϑϑαροϑ ἴπα ταείει- 

ΘΏςΘ, 85 ἢστζα, 5 ἴο ινοοά. 

20θ. ΔΠἩ ΤΙΝ, τὸ δικαίωμα μου ; Ὀυϊΐ ἰῇ ΧΧ. 12 

τὰ ἁπολογήματά μου. 
22. ΠΣ ΉΠΞΙ οἱ νεανίσκοι αὐτῶν; ἃ γῥτεῖϊγ 

οἶα οαϑε οἵ βοιηεινῃδὶ ἴοοβε ἴγδηϑίδιίοη οἡ Οἱ 5 
ρᾶτῖ. [τ ἰ5 πη] κΚεῖγ, [ἴ ννε Τοηϑίάεγ ἴῆς 5ι05ε- 

αυσηῖ οοπίεχῖ, ἴπᾶὶ δὴ οτίσίηδὶ ὉΠ ΠΣ νου ]ὰ 

αν Ὀδοη αἰϊοσεα. Ἧδσσε ἴδε εἐνίάεηοε οὗ ἃ ρᾶζγᾶ- 
ρῆγαϑβε κὸ τις Ταγρυπὶ, φυοϊεὰ Ὀγ Οἱ. ἰη ίανουτ οἵ 
ἴῃς ῥγοῃ. δῆϊ, 5βεεπὶ5 βδοδγοοῖὶν ννόοσἢ τες κοηίηρ. 

23. ᾿Υλὲ τοὺς κατοικοῦντας; Αἰ πουρ ἰη Ὁ 

21 τοὺς ἄνδρας. 
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χὶ!. 3. ἀΑΡ ΟΣ  ὈΡΠΣ. Ο΄ νἀεαξ; Ῥτοῦδῦϊν 

ὈΥ 8η ἱπαάνεγζεποο, ίοσγ ἴῆε ννογὰὰάβ ἀὸ νναηϊδὰ ἴογ 
Ρᾶγδ]]ε] 5]. ΓΛ) ἰ5 ἃ ἱανουτγί[ε νεγρ νὴ |. (11. 20, 
ν. σ, νί. 29, Χ. 20, ΧΧΙΪ. 24, ΧΧχχ. 8). Οἱ Μ85. νῆϊςἢ 

ἰπϑεγῖ ἰῃς οἶδιι56 22, 36 (Ἱ ἢ δϑί.), 88, δἀηὰ οἴδεῖϑ (50 

ΤΠεοά. 5Η. νι 8581.) βανε ἄθροισον (ροϊπείηρσ ἴο ἴῃς 

τεδάϊηρ ὉΔΠ, 580 ἵγαηϑίδίεἀ χν δ. 21), ᾿ννἢ]ς δια- 

σπάω, διαρρήγνυμε δἀηὰ ἴδε [Κα ἃτα οἰβεινῆεογε Οἱ 5 
τοηἀογίηρθ. 980 Ταζρ. ( 3) ΓΒ δ), Ρεβϑῇ. (ῷ. ὁ), δπὰ 

σι [εγ. (οι ρ,ρα). ᾿ 

4. λΝ- Ἂ 9 μ᾽ Κ 61} καὶ πᾶς ὁ χόρτος τοῦ ᾿ 

ὡγροῦ (Α οπι. ὁ ἃπὰ τ. α..) Τῆς αἰδαρτεεπιεηΐ 85 ἴο 
ἴῆς ρΐαςς οὗ ἴδε δαάϊ]εοῖϊνε βϑυρρεκία παῖ ἰζ 5. δη 
δαάϊτίοη. 5Η. δπὰ Ρεϑῆῇ. ἀρτεὲ νψἱἢ Ο΄. 

ΠΤ ὁδοὺς ἡμῶν ΑΝ ΣΉΓΙ δ), ΤΕ 
οἤδηρσε ἔτοπιὶ Μ.Τ. νουϊὰ Ὀὲ ἃ ἰεπηρίίηρ οης, Ὀυϊ νιῈ 
οδη δαγαϊν ἀδοίάς ν ἢ οσοηδάσηςα. 

5. ΣΠΠΒΙ,͵ παρασκενάσῃ (ὃ -ζῆ). Τῆς οὨΪν" 

οἴδεγ οσουτγγεπος οὗ ἴῃ Τάρδ΄ εἰ 5 ἴῃ ΧΧΙΪ. 1, 
ψ ποτα Ο᾽ ἢᾶ5 παροξύνῃ. ὅ6ἐς ποῖε ἴδοτζα. 

ΠῚ ΠΡ, οὐ (ΝΑ σου; σὺ) πέποιθας. 

Ο΄ 5 τεδάϊηρ ννᾶ5 ουὐζβ, δηὰ ἴπογν αἰὰ ποῖ Πακίίδῖε ἴο 
ἰηϑογὶ ἃ ποραῖϊνα (566 οἡ ἰΐ. 31, Χν!. 18). δε ἀνοϊὰ 

παϊ πεςαϑϑίυ, ἢ ἢ ΗΠ Ζὶρ να τοδὰ ΠΣ. 

6. Ὑ23͵ 561. δβϑογίθεβ ἴο δ πηη]. ἴῃ γεπάεγπηρ 

προσδοκᾶν. Ὠουδι!ε55 (5ες ΕἸς] 4) ἢ!5 τεαὶ γεδάϊπρ 
ν85 προέδωκαν, ἃ5 ρσίνεη ἴῃ ΜΒ8. 86 (απὰ 88). 
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δ Ὁ Ὑπὸ. ἐκ τῶν ὀπίσω σου ἐπισυνήχθη- 

σαν. Ο (ΑἰἸεἀ (ἰη 5ρίϊς οὗ ϑυςςα85 ἰῃ ἱν. 5) ἴο 566 ἴῃς 

ίοσος οἵ ἐξ. Ψυϊρ. ῥίσμα υοο. αφιροΣ}ὴ (τοπὶ 

«Οο, ἀγεΐ,, σίνεη ΌὈγ 58Η. 845 ϑυπιηλ. 8 ἱπίεγργεϊδζοη 

οἵ εἰ), νὰ5 ὈγοῦδΌΪγ ἄυς (45 ροϊπῖεά οὐὖὖ ὃγ 
Βεοηϑῖγ; 8ε6 ΕἸς]4) ἴο ἃ σοη[υΞξίοη Ὀεῖννοδη ἐνεπρή- 
σθησαν ἀπὰ ἐνεπλήσθησαν. 

9. ν ΝΗ, μὴ σπήλαιον ὑαίνης (Α λῃ- 

στών)...; ἀεγίνίησ τοῦ] Ατγδῦὶς τοοῖβ. Τἤογε ἰ5 
οννονοσ ἢο τοάϑοη ἴο ἀοιιδί πε ογαϊηδεν τεηάογίησ 
οὗ τε ΜΟΙ͂. 

ἔχλι (Ηἰἱρῆ. οἵ ἩΠΙΝ. ἐλθέτωσαν (δδΑ -θάτ-); 

ἐπείη 1 45 Καὶ (ΠΝ). 

{. ΠΌ,. ἐτέθη (ΑΟ ἐγενήθη); τεδάϊηρ ΜΌΝ, 

455. Ρῖορ. Ταῦ. Ρεϑῇ. ψυ]ρ. τεηάεσ 85 ἴπουρῇ 
πϑ͵ ΜΠ τῆς Ρ]. 5βυδ]εςῖ οὗ συ. το υπάετγοῖοοα. 

ἘΣ ΠΟ). ἀφανισμῷ ἠφανίσθη (ϊὲ ἡφ. ἀφ.); 

τῆς ἀινίάϊηρ τῆς Ὑ. ἀϊ εγεπεῖγ, ἀπ τοδαϊΐηρ' 5.5. Ὁ 

12. ὈῈΦ. διεκβολήν. 966 οἡ [Ϊ. 2. 

ὈΠΤΊΣ. ταλαιπωροῦντεςς ὅ:εε Οη ἰἷν. 13. 

13. ὙΥΡ.. Ἰ. σπείρατε (Α ἐσπείρατε)... 

θερίζετε (ΑΟ θερίσατε). ΤὨς ροϊπτίηρ οἱ ΜΟΩ͂. ἰ5 
τοοοπιηδηαοά οἡ ἴῃς νῆοῖς Ὁν ἴῃς οςοηῖϊεχῖ Τῆς 
δίχ οἵ ΝΣ, ΜΠΙςἢ ἰοτγη5 ἴῃς οηἷγ οδ]εςτίοι, 

5 δέ  ΔΕΙν 8Δη ἐλ ὶν οοττιρίίοη οὗ ἴῃς ΔΠϊχ οἵ [ἢς 
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“τὰ Ρ., ονϊηρ ἴο ἴδε νετῦβ δανίηρ Ὀεεη ἴθ 85 

ἱπηρεγαῖίνεβ. Μ.Τ.5 τεδάϊηρ ἰ5 (ο]Ἱονεὰ ὉΥ Μϑ5. 

22, 33, 41, δπὰ οἴδεῖβ, 5Η. Νυϊρ. (οπιρὶ. ΑἸά. 

ΤΗΐς ν]]} ἰηνοῖνε ταἰκίησ "73 45 ἱπιρεγαῖϊίνε, 85 ἀοεβ 

Ο΄. 
ἐσ . οἱ κλῆροι αὐτῶν. Ο τεδὰ [ἴῃς τοοῖ 

ὑγ), Ἄνα Ὀεΐησ οἴξῃ (ενσ. σςδη. χἰνηῖ, 6) τἢυ5 

τοπάεγεα Ὁγν ἴδεπι. [τ ἰ5 τεπηαγκαῦϊε {παῖ Αα. 

(ἐκληροδοτήθησαν) ἀπὰ ϑγτηηι. (καὶ κληρονομήσετε) 

τοοῖκ (ῃς 58π|6 νῖίενν. 

ὈΣΤΝΘΣΠΌ. ἀπὸ καυχήσεως ὑμῶν ; τεδαϊηρ 

ὈΣΠΝΒΠΘ, ἃ ψοτὰ νῆηϊοἢ Ο΄ τεηάοιβ ἴῃυ5 οἡ 

ςονογαὶ οςςδϑίοης ἰη ΕΖοῖς. (χνὶ. 12,17, 39, ΧΧΙΙ. 26, 

42, Χχχίῖν. 25). 

Ἡϊὶ ἡ, ἀπὸ ὀνειδισμοῦ ἔναντι. ΤῈ ἵνο 

Ηεδ. ννογὰβ ἴΠῈν 56επὶ ἴο δᾶνε τεδὰ ΒΓ, δηὰ 

ἴο ἢᾶνε ἰπϑογῖεα ὄν. ἴο ϑοΐϊεη ἴπε Βαγϑῆηεββ οἵ ἴῃς 

ςοπιοϊπαϊίοη οὗ τπ 5 ννογὰ ν ἢ Δ. 

14. ΣΦ. τῶν γειτόνων. Ο΄ 5ἤτιηκ ἔτγουη 

τηἷἰς ἀρρ! ἰςδιίοη οἵ ἴῃς ῥγοη., ἃ5 δπιῃγοροσιογρῆίς. 

δο σ΄. ὅ8εςε ου ΧΧΧίΐ. 20. 

χί να. ὙΠ. διελεύσεται; ἃ το] εγΔὈΥ οἰεαγ 

εχδηιρὶς οἵ ἃ ἴτες τεπάεγίηρσ. 

η. ὙΤΩΒΌ. κατώρυιξα (ἰξ -αν) αὐτό. ΤῊ! 5 ἰοοἶΚκ5 

Ι:Κ ἃ πιϊδῖακε (ἴοσ κατέκρυψα) ἱπάυςεά ὃν ἴπε ῥτε- 

εεαΐπρ ὥρυξα. 5}. μᾶ5 ἴῃ πιᾶτρ. σιδ...α. ὁ). 

9, 1ο. ΜΠ ὈΡΠ : 51. τὴν πολλὴν ταύτην 
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ὕβριν; ταϊκίησ ἴ[ἢε ἤτοι νοσζὰ 85 ρϑγῖ οἵ συ. 10, δπὰ 
γεδάΐηρ ((ογ ὮΪ1Π) ἰδ 3. Υὲε (δςξ τπᾶῖ τῃυ5 [δε 
84]. ργεςεάεα [ἴ5 βυῦδϑῖ. ργοραν σανε {πεπὶ Ὀυΐϊ 
ΠΠῚ1Ὶ6 ἔγουῦϊε. 56Η. ἴο!}ον5 (δυῖ νἢ ἀη 5ῖ.) τὰς 
ΜΟΙ. νι ἢ [5 ἀουθίε55 τἰρῃῖ, Δ) Ιαἴεγ ἴῃ στ. 10 

ἰπιρὶ γίηρ τῆς οχίϑίθηςα οὗ ΝΡ, 

ῖο, ΜΙ, Ο’ υσοαί. ῬτΟΌΔΟΪΥ ἃ πηᾶγρ. Ρ]οβ5, 

ἱπτεηἀεά ἴο (ο]ϊονν ὮΞΟ, αἴϊεγ ἴῆς δπδίορυ οἵ τῆς 

Ρῆγαβε “32 “ἫῊἢ ἰπ ἤνε ουΐ οἵ ἰϊ5 εἰρῃξς οσσυγτγεποαβ 
(5εε ποῖς οἡ 111. 17). 

ὮΞ9 ΓΤ ΣΣ ΘΠ. Ο΄ υαεαί. Α4. ϑγπιηι. 

δηά 5ΗῃΗ. (νἱτἢ δ5ῖ.) γτεοορηΐβε ἴπε οἰαυβε, Τῆθοα. 
(απὰ Ὁ 4.4) δαάϊησ τ. 966. ρῥγεοεδαΐηρσ πηοῖδ. 

ιν Ὁ ΓΕΘ ΤΙΝῚ Ἴ᾽ ΓΞ ΤΣ. τὸν 
οἶκον τοῦ ᾿Ισραὴλ καὶ πᾶν (δ πα. πάντα: ΑΟ 

πάντα τὸν) οἶκον ᾿Ιοὐύδα. Ἡετε 5Η. [45 ρτεβεγνεὰ 
ἴο υ8 8η ἱηαϊςαἴίοη οὗ ἴῃς σεπυΐπε ἴοχῖ, Όγ ρἰδοίηρ 
πάντα «50 Ὀείοτε ἴῃς ἤτϑοί τὸν οἷ,, ννἢ 116 πχατκίηρ 
ίτοτὴ ἴπαὶ πάντα ἴο καὶ (Ἰποϊυ5ἷν6) νυν ἢ δῇ δϑίεσγιϑκ. 
Τῆυβ υάδῃ, 845 τ', 9 οὗ ἰἴβε! Γ οδυρσρεϑπῖβ, 15. δἷοῃε 
ϑΘροκβη οἱ, δηὰ Μ.Τ. δπὰ Ο' διἰΐκα τεργεβθηΐ ἃ πλοῦς 
οΥ ͵Ἶε55 {υ}] σίοβ5 ὕροη ἴῃς οτσίηαὶ ΗἩδῦτονν. 

Βεῖινεεη 115 Ὁ. δπὰ τ᾿. 14 (πο].) ἴῆοτε ἂύὸ πηδην 
ἴγαςο5 οὗ 5] 'σῃξϊ ἐχραηϑβίοη οἵ τῆς οἱ σίηδὶ. 

12. 5). ἀσκός. ες ου χίν ϊι. 12 ἴον ἴπ6 πιοῦο 

δοουτγαῖς τεπάεγίηρ κεράμια (ςοττιρίςα ἴο κέρατα). 
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14. ὈΠΝΕ2). καὶ διασκορπιῶ αὐτούς. ΤῊΪ5 

ἰοοβα γεπάοσγίησ οἵ ἴπε Ηςδ. τοοῖ ἰβ οοηβοαυθηζίαδὶ 
ὑροη ἴπε ἱπδοσυγαον τείεγγεα ἴο δρονε. 

16. ΠῚ. καὶ ἐκεῖ (ΠΩ). ΤῊΣ ΔΗ͂Χ τγείουβ 

το ἫΝ, ΝΕ ἷ5 ἴεπι. αἷἶφο ἴῃ 7οῦ χχχνὶί. 32. 

ιγ. 8). ἡ ψυχὴ ὑμῶν (ἴῃυ5. ἐνεπ Αα. ); 
80 ἰαῖεγ 2) ᾽)}), οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν. Τῆς ΜΟΤ. Βον- 

ἐνογ ἰ5 ργείεγαδίε, ἴῃς ρτοη. ανίηρ ρεύῆδρβ ὕδθθη 
δἰϊεγεα (5ε6 τ. 14 “βαϊϊϊ φῴάς Ζ.ογα") ίτοπι ἔεασγ οἵ 

ΔΠ[ΠγοΟροπιογρ ἢ 5Π|. (οπιρ. οἴπεν οα565 πῃ ποῖβ ου 
ΧΧΧΙ. 20. 

ΕΊΣ "8. Ο’ υαεαι. ὍῊΣ νεγρ οοουτβ Πεγε 

οηΪΐϊγ. Τηϊς ίαςῖ, ΕΠ 45:Ζεα ΌΥ 115 ἀῦϑεηςες ἴγοπὴ 
ἴῃς 5΄π|}14΄Γ ραβϑϑαραϑ [ἢ [18 σοηϊοχῖ (ΝἤεΓα, 45 ἤσγο, 
Ἶ, ὙΥ, δηὰ ΠΡ ΘῚ ἅγὲ σοτηδίηθἀ) πᾶν Πᾶνε 

ἱἰπάποςεα τῆς οπιἰπβίοη. 

ΓΞ). συνετρίβη (7))). 
18. ΠΥ 33). καὶ τοῖς δυναστεύουσιν (τ Σδ... 

Τῆς ϑρδςίαὶ βεηβς οὗ ἴπε ννογὰ πὰ Ὀεεη (ογροζζοη, 
Ὧ5 ἰ5 ϑῆδεννη αἷϑο Ὁν Ο΄5 τεηδεγίηρ ἴῃ 1 Καὶ χν. 13 
(ἡγουμένην); 2 (Ὦτ. χν. 16 (ἀρράᾶτγεηίν λειτουρ- 
γοῦσαν). Ἐοτ ἃ οοποτεῖο τοηάογίηρ οὗ ἃ πουη τοδαὰ 
ΌΥ ἴποπ ἃ5 δὴ δὐϑῖγαοϊ 5ε6ὲ οἡ χχίν. 5. 

ὈΞ ΤΙ ΣΟ, ἀπὸ κεφαλῆς (ΑΟ τῆς κι.) ὑμῶν 

(ϑ ϑϑεζ Ὁ). Ο΄ ἰ8 ρεοῦδδοὶϊν τρῃς, τῇς βυῦϑῖ. ἰη 

ΜΟΤ. εχρτγεβϑίηρ ἴπε ίσως οὔ 1{ε ἀεαά (45 ΓΙ Ὁ 
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ἰπ ὅδη. χχνίϊ 111 1 ϑ6πὶι. χίχ. τό, χχνὶ. 7), ταῖπεγ 

τδη 2.6 ἀεαά ἰῖ5εἴ 1. 

19. οἷον ΣᾺΝ ἀποικίαν τελείαν. Ἐδδά, 

85 ἴῃ Απ. ἱ. 6, ΠΝ τῦρϑ, τπ6 “Ὁ οὗ ΜΕ. τίϑίησ 

ἔσγοτὴ ἀἰεέσσταρην οἵ τπε Π οἵ ἜΣ υηάογ ἴῃς 

ἰηὔυεηος οὗ τῆς ρῥγενίουϑ ΓΟΣΣ. 

20ϑ. ΟΣ Ὁ. (Α τοὺς) ὀφθαλμούς σου. Τῆς 

ΜΟΎ. ἰβ ΡγορΌΪΥ ἃ ἰΐρ, ονίηρ ἴο ἴῃς ρἱυγαὶ 

586η56 οὗὁἩ [Πε τείεγεηςα. 

Ἰερουσαλήμ; δῃ ἰπϑεγίίοη (Ξυρρεσῖεα Όγν Ὁ. 27) 

ἴο εχρ αἱπ (5ο αἰ.) ἔπε τείεγεηςε πη [ῃς ἱπιρεγαῖῖνεϑ. 

Τῆς βἰηρσ. πυπῖρες ἀουθῖ]ε55 (γαῖμοῦ ἴδῃ [πε Καὶ τ) 

τεργεβεηῖβ ἴῃς οτρίπδὶ. 

2Ιῖ. ὈΒΡς. μαθήματα (Α μαθητάς); ἴῃυ5 τΥΝΣ 

σἰνίηρσ ἴῃς Αταπιαῖς βεπβε οἵ ἴδε τοοῖ, ἰουπά οηςα 

(Ρτον. χχίϊ. 25) ἰη Μ.. 

25. 8. τοῦ ἀπειθεῖν ὑμᾶς (2). 

χῖν. 3. Ὀπδ.. 23. Ο’ σαεαΐ; ρετῆδαρβ δῃ 

διηρὶ βοδιίοη ἰη ΜΟ.; γεῖ, ἰ{ 50, ἰξ 5 οἴγαηρε [παῖ 50 

υηυϑυα] ἃ ννογὰ 85 ΠΥΡᾺ ϑῃου]ὰ οὐοουγ. Τῆυϑ 

ἰϊ ἰ5 τογς {κεὶν [παῖ ἴῃς ἐγςε οἵ ἴῃς 5.γῖῦς ραϑϑοὰ 

δοοϊἀδηῖδ!ν ἴγοηι ΡΠ ἴο ΖΝ. 

4. 3. Ο΄ συδεᾶξ. 

6. Ὁ, νάπας. ὅς: οἡ “ἰ!. 2. 

ὈΔΏ2. Ο΄ τταεκαί. 
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γσ. ΞΙΦΘΌ. αἱ ἁμαρτίαι ἡμῶν. ὅ8εε οη 

νὶ. 10. 

Ἧ. ἐναντίον σοῦ, ὅτι (Ὁ οπι. ὅτι) σοί. ἐναν. 

σου, ἃ ταῖς. σίοβϑ, ἀεπηδηδδά, ννῆεη ἰἴ εηϊοτεὰ ἴῃς 
ἰοχῖ, (ἢς ἱπίγχοαμυοκζίοη οὗ ὅτε ίογ ἴῆ6 5656. 

8. ΓΝΝ3). καὶ ὡς αὐτόχθων (ΠΝ 19). 

9. ὈΠῚ), ὑπνῶν (Ὡ 7) 
1ῖο. ὈΓΙΝΕΘΙΙ ἼΘ᾽. Ο΄ σναεαΐ (Α4ᾳ. ΤΗροά. 

καὶ ἐπισκέψεται ἁμαρτίας αὐτῶν) ΤὍὌπε εἶαυπεϑ 
ὈΓΙΝΣΏΓΙ. ες ΠῚ αῖε [ουπηὰ ἰη Ηοϑ. νἱϊϊ. 1.3. 

13. ΣΙ, ὋὉὋ ὦν. ϑεεθοη . 6. 

29 Ὁ, ἀκπὶ τῆς γῆς καί; Δρραγεηίν ουσρεἌῖοά 

ὮΌΥ ν. 15. 

14. () ΧΘΠ.. καὶ προαιρέσεις. ὅε6 οη 

νἱϊϊ. σ. 

15. Ὁ 3) 53. Ἔν θανάτῳ νοσερῷ 

ἀποθανοῦνται καὶ ἐν λιμῷ συντελεσθήσονται. 
Αα. Τῆεοά. πᾶνε (ίογ ἴδε ννῆοΐς οἱ ἴπε δον) ἐν 
ῥομφαίᾳ καὶ λιμῷ τελευτήσουσιν. Τῆς ἤγοϊ ίουτγ 
ψογάς οἵ Ο' ἂε δρρδγεηί ἴακεθη ἰγοηὶ χνὶ. 4 

(5: ΌΣΟΙ 85), ν δῖε, νπεῖμε οὐνἱπρ ἴο 

{Ππεῖγ ἰπδοϊίοη οὔ ποῖ, ἴῃῆε Οτεεκ ίοσγ ΔἼΠΞ, 

Ἀν ΠΙ ἢ [5 ἀου 1655 σεπυΐίης, αἰσαρρεοαγεα δδεὶγ. 
ι6. 7, καὶ ἔσονται (ἾΝ , ΕΑ5} ςογγυρίεα 

ἴῃ δυςῇ ἃ οοηῖοχί). 
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1). 4}. ἐπ᾽ (Ὁ ἐπὶ τοὺς) ὀφθαλμοὺς ὑμών. 

566 οὐ Χ. 19 ἴογ οβδηρε οὗ ρογϑοη. 

ὌΣΓΩ ΓΆΣΣ, Ἐοσγ οἴπεσ ἱπβίδηςες οἵ {Π|5 

ςοπϑίσγυοςτςίοη 566 οῃ Νν. 24. 

18. ἸΠΞΓΏ δ 32) 3 . ἱερεὺς καὶ προφήτης. 

Εοτ ἴῃς ἱηνοτγϑίοη οὗ ογάϑγ 566 οὐ νΐί. 13. 

ὙΠΏ, Τῆς ποῖΐοη οἵ νδπάογίηρ ἴο δπὰ ἴτο, οὐ 

ἐβαϊεσ; νης Ὀαίοπρβ ἴο {Πἰ5 νεῦρ (6.5. ἀεη. 

χχχίν. 10, 21) 566Π15 Ποῖα ἱπαρρτοργίαῖθ. ἤξηςε 

σί. ϑυρβεδῖβ ἴα νὰ ουδοιίτυῖς 7 ον Ὁ (ον ἽΠἢ ΖΦ 

566. οἡ ἰΐ. 18), ἰακΚίηρ τε τοοῖ ἴῃ ἴδ8 56ηβε οἵ 

ἰηκίησ (ἴο ἴῃ φαγί) ἰπ πιουτηίηρ σαΓγΌ. 

10. ΠΩ. ἀπέστη. 566 οἡ χΧχί. [ΧΧΧΝ]].] 32. 

ΠΡ. ὑπεμείναμεν ; ἴῃυ5 τεπαοτίηρ πιοτε 5υς- 

ςοϑϑί ἶγ ἴπδη ἴῃ νῆϊ. 15.Ψ 

ΠΩΣ. ταραχή. 5956 Οοἡ νἱϊΐ. 15. 

ΥΣΡΙΒΙᾺ μὴ ἀπολέσῃς. 6ὶ. (Ρ. ΧΧ) 

βυρρεϑῖβ ΠῚ δοῦῖε ργο Δ ὈΠ ν [ῃδὶ (Π15 τεηάεγίηρ 

ννᾶ5 ἱπῆυεηςοά Ὀν τῆς πιεδηΐηρ οὗ ἴῃς 5οπιεινῃδῖ 

οἰπλαγ τοοῦ 2. [ἰ ἰ5 τειηδγκαῦϊα οὐ ἴῃς οἴπογ 

δαηὰ (παῖ τῆς νοτὺ (ννηϊοςἢ ἀοες ποῖ ἤοννενογ 

Ὠᾶρρεπ ἴο οὔοὺυγ ἴῃ εγ.) ἰ5 ἤενεῦ 50 τεπάεγεα 

ὉῪ Ο΄. Τυς ἰξ ἰ5 αἰξεγ 4}} νεγὺῪ ροϑβϑίδ!ε (παῖ Ο' 

σοῖς τοδά ἽΒΝΡΓΟΝ, 

χν. ας ΠΗ ̓ πυποοε. πρὸς αὐτούς; ᾿ϑ βοῆς 
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ςοη͵δοζιγα (σαὶ ἤρε.) ἴμας (ἢς ννογά5 τὸν λαὸν τοῦτον 
ΜΕΓΕ σαπηιονοά ἔγοηὶ [(ἢΐ5 ρίδος (αὐτοὺς Ὀεΐηρ 5ιὉ- ΄ 
5.64) δηὰ ννεγε ἱπϑογίεα ἰῃ ἴῃς πεχὶ οἶδυ56, 50 
1παὶ Μοϑὸβ δπὰ ϑαιηιοὶ σῆουϊά Ὀεδοοιηδ ἴπ6 οὐ]εςοῖβ 

οὗ ἴῃε ργεροϑβίτίοη, ἱηνοῖνεβ 4 πιοϑῖ ἱπιργοῦδῦ!ς 
ΡῬιοσεάυγε οἡ ἴδε ραγῖ οἵ δὴ βαγὶν εἀΐΐογ οἵ ςοργίϑϊ. 

Οη τῆς οἵπεν Ὠἢδηὰ ἰ{ ννὲ ἴακε Ο᾽5. γεδάϊηρ, δ8 
ἃῦονε, ἴο θῪὲ ἴπε σεηυΐηα οὔθ, πε ἃ Ηδ. 

ςοργίϑι, Ὠεϑίϊατίησ ἴο δαπιῖξ [Πα βδυςῇ ΡῬδύβοῃβ 85 

Μ. δῃηὰ 93. ἽοοιἹἱὰ υπάεϑγ δὴν οἰγτουπιδίδηςεα α!! ἴὸ 
οδίδίῃ ἃ πεαγίηρσ, 'νουϊὰ ποϑδὲ παῖυγα! ἢ ρἷδςος ἢΐ5 

ετηδηἀδίίζοηυ (ὉΠ ἢ Ὸ πη τῆ6 πιαγρίη. ΤἼΘ τνοτάς, 

ΜΉΝ τᾶν νΜν6}}] ἤανε Ὀδδη ἰη τῆς δοΐυδὶ Μ5. υβδοὰ 

ΌΥ {π-ς τγδηϑ]δίοσ, τηεῖ νυν ἢ ναγγίηρ τγεαϊπιεπί. [ἢ 
ἴῆε Οτεεῖκ νογβίοη ΤΠῸῪ ννεῖς τηδάς ἴο Ὀεϊοηρ ἴο 
[Πς ἰαἴεσ οἶδε, ννῆ 16 ἴῃ ἴῃς ΗςΌ., ἃ5 τοργοβοηϊοὰ 

Όν ΜΟΙ͂., ἴπον ἴοοῖκ τς ρΐαςς οὗ δη οὔρίπαὶ 

Ὀττίκε, 
6. ὈΓΣΠ ΝΟΣ, καὶ οὐκέτι ἀνήσω αὐτούς ; 

τεδάϊηρ ὉΓΊΣΠ (12), Ρεγαρϑβ ἔγουτι ἔδαγ οἵ δπῆγορο- 

Πλοσρῃΐση. Τῆς ΜΝυΐρ. ἰ5 τεπιδγκαῦϊν ἱπαςοιυγαῖα, 
ἑαδογανὲ γορα)5. 

7. ΤΠ λαοῦ μου. ΤΗτγουρδουϊῖ (ἢς τεϑῖ οὗ 

τῆς τ΄. α'5ο ἴδε γτεηδογίηρ οἵ Ο΄ ἰ58 ἐχοθεάϊηρ]ν ἰοοϑβα. 

Σ᾽ ΝΠ ὈΣΞΎΤΩ. διὰ τὰς κακίας αὐτῶν; ΝΕ 
(τϑοὶγ. 

8. χα ὝΝ. τρόμον καὶ σπουδήν. 850 ἴη 
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ἘΙΝ. “δηρυ ϊϑῃ δηὰ ἴεγοῦβ," οογγεσϊίησ ΑΟΝ. “ ἴεῖ- 

᾿ ΤΟΙ͂Β ροη ἴῃς οἷν." Εογ Ὑ)᾽ 5ε6 οἡη χ͵νὶ!. 7, δηὰ 

ίοσ ΓΦ οὐ νι ϊϊ. 15.Ψ 

ΙΟ. δ, 2). ὠφέλησα, ὠφέλησεν (Νυἱρ. 

)εριεγαυὶ, ζρεπεγαυΐ), ἃ σοττυριίοη 85 εαγὶν 85 ῬΉΠ]Ο 

(νῆο ονενεσ τγοδάβ -σαν, 26 Οοηεδ. Ζιέμρ. δ 12 οἵ 

τῆε ΤαυςδηΐΖ οδα,, '. 411 οὗ Μαηρεγν 5, οηάοη, 1742. 

ϑες Ὦγ Εγ]ες ῥάέο, Ρ. 298 {)), ίογ ὠφείλησα, -σεν, 

(ἢ νογῦ, νηϊοἢ τη άογβ 3) ἰη Πδυῖ, χν. 2; 15. χχίν. 2. 

Οτίρεη (ἐς 7εγει. Πορι. χὶ. 3, ὃ 3) ϑδᾶγβ8 παῖ ἴδε 

ταδ]οτὶν οὗ ἴῇῆε μ85. μανεὲ ὠφέλ. Ὀυΐ ἴῆε πιοβῖ 

δεοςυγαῖο δηά πιοβῖ ἰῃ δοοογὰ ψιἢ ἴῃς Ηςῦ. ὠφεΐλ. 

ΡΟ (Ρ 95) Π99. (ϑο Βδεγ δηὰ Ὁ ε- 

1125. }.) ἡ ἰσχύς μον ἐξέλιπεν ἐν τοῖς καταρω- 

μένοις με. ὅεε νἱϊ!. 6, χχ. 7 ίοτ πε ἀπν} Πρ 655 

οἵ Ο’ ἴο ρυΐϊ δῃ ΔΒχ ἴο Ψ Ηδοτα ἴδεν τεδὰ 9, 

Ψ ἢΠὸ ἴον ἴτε ποηὶ. νης ΠΕ ϑΌΡΡΙΥ 5ες πεχῖ 

ποῖς. ΑΒ τεραγὰβ 2, ἃ ἰογῃ 80 δποπιδίοιιϑ σγδπι- 

ταῖσδ! ἰ5 οχίγοτηεϊν βυϑρίςίουβ. ΤὨεγείογε ΨνῈ 

5ῃου ἃ ΡῬγΟΌΔΟΪΥ τεαδὰ (ἢ Οἱ.) δΌΡ ἘΣ. 

ι1. ὮΝ. Τα αἰπιοβῖ ἱηνατίαδ᾽ε ἔογηι (χῖνί. 
2ς 5 ἴπε οηἱν Ἄχοεριίου) 15. νὶ ΠΘ. Υε ἵγᾶςς [8 
εχίβίεπος δεῖα (45 Οἱ. ροϊηῖβ οὐἵ) ἱπ Ο᾽5 ἡ ἐσχύς 

μουν (113) ἰη ἴδ Ϊ45ϊ οἶαιι5ς οἵ ἡ. 10. 

ὍΝ, γένοιτο (188). 

(ὃ ἼΛΦ) Ῥ ὙΠ εὗστθις. κατευθυνόν- 
των αὐτῶν. Νῆε οἂη 5.διοοῖν ἀείεγπίης Ο5» 
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τεδαϊΐηρ οὗ ἴδε ννογὰ “. τος (ΠΟΥ Ργοῦδοϊν 

ἴοοκ ἴο ΡῈ ἃ ϑίγοηρ δϑϑονογαϊίἼοη. Ψυΐσ. π85 “ 5ἱ 
ποη ταϊ φυΐας ἴσας ([Π Ὀοηυπη1)," υπάγοίαησίηρ ἴῃς 

ννογὰ δ5 Ἰο Ξ . 80 Ταῖσ. ν ἢ Αα,, 

θυς Ῥεϑῇ. μαὰ5 "δὴ ἰ). Ὑε "2 ἰ5 ἀουδια! ἱπ 
5656, ΓΦ οΥ ἩΓΦ), “ἦν ἀἰφένεγαοε, ίτοτῃ 

ἥΠ Ζ, οὗ ἩΓΊ), 7 λαῦε δεσῃ ἀοσίδέσ ὁ ἐζδε, ἴτοτῃ 

Ὑ-ε:ἜἼν. Τεγα 85 ργοῦδὈΪν Ὀδεπη σοπϑίἀογαῦϊας 
οσογγυρίίοη ἰῃ 6 Ὁ Οπε οἵ ἴδε ἴνο Ἵχργοϑϑίοῃβ 
ἱπιτοάυςε ὦ Όν ΓΞ πλὰν ν 6 }} αν οἵοοα δδτγίϊογ, 

ν ἢ16 ἢ Ο’ τ ςοπα8 ἱπιπιεαϊαίεῖν Ὀοίοτε 

ΝΠ, 

12. νΠ. εἰ γνωσθήσεται; τεδάϊηρ Ἵ ίογ Ἢ 

[1 15 τειηδγκαῦὶς παῖ τῆς Μυΐὶσ. Δηιηφμία 7οεάε- 

γαῤίίμγ ἢ ἰ5 βϑυρροτῖεά ὃὈγν Α4. (μὴ ἁρμόσει ;), 
ὙΠῸ (Πὺ5 νου]ὰ τοδὰ τῃε νογὰ ΜΝ, ἔα. ΝΊΡΗ. 

οἵ πὴ. Ο δνιάδηιὶν νοῦ Πορεϊςϑϑὶν οοηΐϑεα 

ονεῖ ἴῃς τ. ὙῆΠεν οπιζ οὴς ἍΤἼΞ, γεδὰ ἀρρδγεηιὶν 

ΒΨ (ΗΓΒ ἴῃ ΝΠ. χνί!. 3, 4 [χνΐ. 38, 39] ἴπεν 

τεηάογ περίθεμα) ίοτ "Δ Ὦ, ἀπὰ εηὰ ἴῃς Ξεπΐεηςε ν ἢ 
ἴῃς ἢγϑοί ννοτγὰ οἵ τ΄. 13. 

13. Τῆς ἴςχί οὗ ἴῃς ράγα]]εὶ ράαϑϑᾶσε, Χν. 3, 
δῆοτας Ὠεῖρ τοιναγα5 ἐπιεηααίίοη. 

ὝΠΌ3 ΝΣ ἀντάλλαγμα. Τῆς ράγα]]εὶ τοχὶ 

ὑτγέϑογνεβ ἴπΠῸ σοηυης ὙΓΩΣΞ (νἸδουῖ ν 2) Τῆς 

5. ΙΟ 
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ΘΑΥν ςογτγιυρίίοη οὗ (ἢϊ5 ννογὰ ἱηνοϊνεά ἴῃς ῥγεβχίηρ 

οἴ ἃ περαῖϊνε ; 30 Αα. Ταγρ. Νυΐὶρ. (“ σταῖί5 ") 

(Ρ) ὙΓΝ ΟΠ 293). διὰ πάσας τὰς ἁμαρτίας 

σου. ἴὶ ἰς ποῖ ποραδι] ἴο δϑουπια δῖ ΓΙΝΤΞ οὗ 

χνίϊ. 3 ννὰ5 τῆς ογρίηδὶ τεδαΐησ ἤετε α'σο. Αϑ Οἱ. 
Ῥοϊηῖβ οὐ, 411} [ῃ6 νοιβϑίοῃβ ρθε 50 ἴα 85 

ὙΓΙΝΘΓΣ . Τῆε Τσοπ)]υποιίοη δηὰ τΠς ΕΣ ἀουθί[655 

δῖα δοογείίοῃϑβ, ἴο ἢ δοςοογάϊησὶ!γν ἴῃς τος ΠΊΟΩΥ 

ουϊϑίἀς ΜΟΤ. απαὰ Ο [5 πῖογε βἰεηάδν. 
Τῆς Ὁ. 15 8η ἱπιρογίδηϊ οπα, 45 Ὀεαγίηρ οἡ ἴπε 

ἰοαϊπηοηῖ οὗ ἀυρ]ςαῖε ραϑϑαρὲβ Ὁγ Ο΄. ὅες οἡ 
χί. 75. ἴῃ (6 ϑδενθὴ οδϑ65 ἴπεγε δηππιογαϊοα ἴῃ 

ΜΉ ΟΝ σας ἢ ἀυρ] ςαἴε5 ἀρρεᾶγ Ὀυϊ οπςος ἱη Ο, ἰξ [5 
αἷνναγβ (ἴακίησ Ο᾽5 ογάθγ) οὐ ἴῃε σεζοναἶ οσςαϑίοῃ 
[παῖ ἴῆς ραϑϑᾶσε ἰ5 ἰδοκίηρν. Τῆηϊ5 8εεπὶ5 ἢδγαϊν 

ἴῃς τορι οὗ δοοίάεηῖ. [τ ἰ5 οροῇ ἴο ὺ5 ἴο 

ϑδυρροϑβε ἴῃδὶ Ο οπλτϊοα εἰἴῆογ (4) Ὀδοδι56 οἡ εαοΐ 
οἵ ἴδ βεςοηα οσοδϑοίοι)5 ἴῃς ρδᾶϑϑᾶρε ννᾶ5 υπκποννῃ 

ἴο {Πεπὶ, οἵ (δ) θδοδυδε {παν 5ιν πο πεεὰ οἵ ρσίνίηνσ 
ἰἴϊ ἃ βεςοπα [Ἃ{π|6. Βυῖ ἀραϊηϑδῖ (4) ννὲ πᾶνςῈ ἰωυκῖ 
ϑ8εοη ἴπαϊ ἴῃ6 ργδοϑδθηῖΐ ραϑϑᾶρε 5 ρτγείΐΥ οἰεαγίὶγν 

σεπυΐηε ἰῃ [15 βθοοοπα οσουγγοηςς (Χυῖ. 3), διὰ 

ΠοΙΘΌΥ τποτγείοτε ἀἴβροϑαβ υ5 ἰπ ίανουτν οἵ (δ. νς 

ἃῖο τῆι ἰείς ίτεε ἰῇ ἴπθϑθε οδϑ68 ἴο σοηϑβίαογ οἡ 

ἰῖ5 πιοτίῖϊς ἴῆς ΜΟΙ. οἵ Ὀοΐῃ τῆς φαγί ΐεσ δηα ἰδῖον 

ράϑϑᾶσο. Ευγίδοτγ, τῆς σοτγυρτίοη οἵ ἃ ἴεχῖ βϑυςῇ ἃ5 
115 (ὙΠ ῖΠοΥ νὰ τοσαγὰ ἰ[ἴ 85 ἃ νεῦν δεῖν ἱπίοτ- 

Ῥοϊαιίοη τοπὶ χνίϊ. 3, οὐ ἃ5 ἃ σεηιΐπε ρᾶτί οἵ τὴς 
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Βοοῖκ,) ἴῃ ἀεβϑρίϊε οὗ ἴῃς πεὶσῃρουτῃοοά οὗ (πες 
υποογγιριοὰ τοχί, [εϑεϊ 65 ἰϊκα ἴο ἴΠ6 σαγοΐθϑϑη 655 
οὗ τῆε Βοοῖκ᾿ 5 συδγαΐδη5 ἀυγίπηρ δοπια ροττίοη οὗ ἰἴ5 
5ΟΪ]Ϊουγη ἰηῃ Ἐργρῖ, δηὰ ἴο ἴῃς (δἰ ι]η655, ὄνεη 

1πουρσῇ ποῖ Ψ ΠΟΙ δοςοοσγαΐϊησ ἴο Κηονίεάρο, οὗ τῆς 
Οτγτεοῖκ ἰγδηϑίδΐουβ ἰῃ γείαϑίησ ἴο πᾶκε ἴῃς οὈνίουϑ 

οἤδηρε βυρρσοβίοα ὃν ἴῃς ράγα}]6] ραϑϑαρεα. 
14. ΤΌΣ). καὶ καταδουλώσω σε. Ἦδετε, ἃ5 

ἴῃ χνὶ!. 4, [ἴῃς Ἵ 5ῃουϊὰ Ὀεὲ τεβίογεα, Ροϑϑίγ ἃ 
ςοοηϊγαοῖϊοα πηοάς οἵ ννυἱτἰησ πᾶν δοοουηΐῖ ἔογ ἴἢς 
ἀῦϑθοηςας οὗ ἴῃς ρῥτοη. δὴϊιχ νῆϊοἢ δρρεᾶῖβ ἴῃ τῆς 
ΡᾶγΑ 16] ρἷασθ. [1Ἃἢ ἴπε ἰαΐογ ραγί οἵ τῆς υ. ἰΐ 
ΘΘΘΙῺ5 Γαϑδῇ ἴῃ (ἢς δος οὗ 50 τὭδην ἰηβίδηςθϑ ἴῃ 
Ἀν ῃἰοἢ ἃ νεγΌ οσουγϑ πη ἴῃς 534π|6 νοὶσε ν ἢ 4 ἴγδη5. 
δΔηα 8ῃ ἱπίγδηβ. τηδδηΐηρ, ἴο ἀϑϑυστηθ ἢ Οἱ. οἡα ἴῃς 

βῖγεηρτῃ οἱ ει. χχχιΐ. 22 παῖ ΠΙΤῚΡ βῃουϊά Ὀς 

ι56εἀ ἴο οοττγεοῖ ὨΡΙΓΤῚΡ δὲ ἰῃ τῇς ραγα!!εὶ ὅν. 

15. ΣΙ ΠΡ, Ο΄ τσ. Ιἴ ἰ5 Παγὰ ἴο 

δΌΡΡΟΘε ἴμαϊ ἴον νουϊὰ ἢανα οπιτεὰ νογα5 50 
ϑρ0}}]Ὲ πα οὈνίουβ ἰπ πεῖς τγεϊαϊίοη τῆ τῆς 

ςοηἴοχῖ. δῖαν ἴπεν ποῖ ὃὈς ἃ ρσίοϑβϑ5, ἰηπϊεηαἀςα 85 ἃ 

τ] ΟΙδηςσΠοΟΙν σοτηπιεηΐ ἰη ἴῃς ᾿ἰρσῃϊ οὗ Πἰβογν οἡ τῆς 

ἘΣ ἀξ οὔ. 14) ΙΑΙΡ Ὰ ου ἴῃς οἴπεν ἢδηὰ πιᾶν 

ἐδ 5 ν Ὀὲ ἃ ςὯ56ε 'νῆογε Ο' οπρῖῖβ ἔγοπὶ ρεγρί εχ ιν 85 
ἴο ἴῃς 5εη56 οἵ ἴῃς οἶδυ56. 

Ι6.. ἸΝΥΌ), ὑπὸ τῶν ἀθετούντων ; τεδάϊησ 

ὙΝΩΘ, Οοπιρ. 1 ὅ8π|. ἰϊ. 17. 5:ε 'νο. 5 ϑοπιεν παῖ 

10--2 
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υπηοσοηνϊηοίηρ ἀείεδηςε (Ρ. 259) οἱ Ο΄5 τεηάἀεογίηρ οὗ 
τῃἴ5 σ. 

ΣΟΥ συντέλεσον αὐτούς (899). 

17. ἔρριο. ἀλλὰ εὐλαβούμην. [Ιτ ἰ5 ποῖο- 

ΜΟΥ ἐπᾶϊ ψὩΠ6 Οἱ αἰβο πιϊδέοοκ τιῖβ νϑεδ ἱπ 
χί, 15. (διαφεύξη), ἀπὰ 11. [χχνὶ!.] 39 (καρωθώσιων), 
{πον Ψεγα πΊοσε ϑυσοαθϑϑίμ! 1η 1. [ΧΧΝ}}.} 11 (κατε- 
καυχᾶσθε). 

18. ΣΝ 9, οἱ λυποῦντές με (39). 

ΓΝ. κατισχύουσίν μου (5). (οηῖρ. ἴδε 

τεπάεσίηρ οἱ 1ῃϊ5 ννογὰ ἴῃ νἱϊΐ. ς. Ὁ 

τις. στερεά. Τα Ηεῦ. ννὰβ ενίἀθπίγ 

υπίατη αν ἴο Ο΄ὕ. Τμεῖγ αἰζϊεπιρί ἤσγα ἤοννόνοσ ἰ5 
σοοά ἰη οοπιηραγίϑοη νυ παῖ ἰῃ χν]!. ο. 

Χνὶ. 1,2. Ο οπιῖῖβ5 τ. 1, Ὀυΐ ἰπβεγῖβ ἰῃ 2 [1] 
(αἴϊεγ γυναῖκα) λέγει Κύριος ὁ θεὸς Ιχχσαήλ. ΤῆὮυ 
Δ ἢ ἴῃ επὶ τε ΡγορἤθοΥ [5 ἴῃς αἱγ οὗ ἃ ἰγαρπιοηΐ, 
οὗ νυιῆϊοδ. τῇς ςοπι᾽πηοποοπηθηΐ πᾶ5 Ὀσδη ἰοβῖ, δηὰ 

νης ἢ ννᾶ5 ϑυρϑεαυθητγν δἰϊεγεὰ ίοσ ἴπῸ οαΐε οἵ 
ΠαγπιοηϊΖίησ ᾿ν ἢ τῆς ίοτῃ οὗ Μ.Τ. 

4. 010. εἰς παράδειγμα. ὅ5:ὲε οη νίϊϊ. 2. 

πεσοῦνται ϑυρρεβῖ5 παῖ 3 Β' εἰἴπεγ ἰογιηθὰ 

ρατὶ οἵ ἴῃε οτίρί παὶ ἰοχῖ, οσ πιογα ὑοῦ ὶν 'νᾶϑ 

ἃ ταῖς. νατδηῖΐ ίοτ 55). 

5. ΘΠ... ΟΝ. Ο' υαεα. Τῆς Ηερ. ἰ5 

οἰοασῖὶν δη ἀΔαϊείοη ὃν ΨΑΥ οὗ σοπιηεηῖ οὐ ἴπε 
υπυκυδὶ οχργεϑϑίοη Ὁ ΓΝ ὌΝ. 
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γΩ Ὀπῖ, ἄρτος (Ὀπζ; ΓΙ ὨΓγ, ἃ5 Ὁ τῆς 

Ρᾶγα 16] 15πὶ δηὰ 15. ἵν]. 7 58ῆεν. δῖ |6γ. 86 6ΠῚ5 
ἴο αν τοδὰ Ὀοΐῃ (“ποῦ δοβ.. απο") δηὰ 

οογίδι ἶν τς ἰογπιοσῦ ψογὰβ ἰζίργονε ἴῃς 56η56. 
566 ϑοῆναιγ, 2 έδεν παοὴ δ Το, (ἰεββεη, 1802, 

Ρ. 22, αυοϊεὰ ὃν Οοτ. (Ρ. 58). Τῆς σοττγυρίίοη ἰη 
ΜΟΙ. ποῖρῃὶ ατίϑς τπγουρσῇ ἴῃ6 ἱπῆἤυσεηςς οἵ [ῃς 

γερεαϊεά ΠΡ ἷη σ. 6. 

ΤᾺ ἐν πένθει αὐτῶν. ὙἼΤὮε ρῥγοη. ννῆϊςἢ 

ΜΟΙ. δἴίδομεος ἴο ἴῆς πεοχὶ νογὰ ροϊπίβ. σαῖπεγ ἴο 

[ῃς τεδαϊηρ δπνῦς, ἴο ἴῆς εχίβίοηος οὗ ννηϊςῇ 

Βονενοῦ ἴδε Νυϊρ. (“Ἰυσεηε"}) δἷοης τοι ῆς65. 

ἸΏ). εἰς παράκλησιν ; ἴῇυ5 τσ εἶν οπιττίησ 

[4 ες Ῥτοπουῃ. 
ὈΓὴΝ. αὐτόν ; ρτοῦΔΟΪΥ τἰρμῖγ. Τῆς οοτ- 

τυρζίοη η ἴῃς Ηεῦ. νου ὈᾺ ἃ παῖἴυγαδὶ γεϑυϊὶ οὗ 

παϊ οὗ ΠΡ ἰη [Π6 Ῥσγονίοι 8 οἶδι.56. 

12. Γ. τῶν ἀρεστών(Α ἐρασ.). ὅςεοη “Ν᾽. 17. 

1.3. ἌΤΤΑ Ὁ), Ο’ σαεαϊ. 

14, 15. 8εε οἡ χί. 7, χν. 13, χχίῃ 7, 8. Οος. 

(Ρ. 65) εοηϑίογβ ἴῃς νεῦβϑεβ ἴο ἔογπὶ δὴ δυίῃεητς 

ρᾶβϑαρε, υῖ ἴο Ὀς δρϑβοϊυϊεῖϊν ἱπαρριοργίαϊε ἤσζγα. 
Εογ ἢδὶ5 ργοόοροϑδὶ ψ ἢ τεραγὰ ἴο ἴποπὶ 5866 οὐ 

ΧΧΧΙΗΪ 14---26. 

17. ὩΒΡΌ κα 5.5} εν, Οἱ συκαῖ. 

ι8. ΠΣ ΓΔ δε. διὰ πάσας, Ὀυϊὶ ΒΜΑΟΡ 
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διπλᾶς. Τῆς ἤτοῖ Ηδῦ. νογὰ δθεηβ ἴο ἢανο Ῥεδθη 

ἰηβογίεα ἴῃ γείεγεπος ἴο ἴῃς ργοηῖδε οὗ ὑν. 14,15. 

Τῆς βεοοηά 2247) ὃς ἃ τοῃηϊηίθοθηςς οὗ 5. χίὶ. 2, 

Αἰτπουρὴ (πε ἐχργεβϑίοη ἴμοσα 15 Ὁ. 

γερο. ἐπλημμέλησαν, ἃ νεῖγ ροβϑίδίς οού- 

τυρτίοῃ ὍΣ ἔπλησαν. ὅ56ε ἴδε ἰδἴζετ νετῦ ἰῃ χίχ. 4. 
ι9ο. ὙΠ ἼΣ. Ὡς ψευδῆ (Ὕ773); πη εχ- 

ΔΙΊΡΙς οὗ Ο'5 ἰσπάεπον ἴο αἰδτεσαγὰ ἃ ννεαῖς ἰεϊζεγ 
πκὸ δῷ. ὅςεε οἡ νἱΐ. 10. 

Χχνῖ. 1,.2. Ο’ σασαξζ. δι 7]εγ5. βιρρεϑβίίοη 
(Οον»»77. 1: ἰρεο) ται ἴῆς ατεεῖκ ἰγαπϑίδῖογα οπιίτεὰ 
[6 ρᾶϑϑᾶσε “πὸ 5ο!][οεῖ δεΐογηδ ἢ 605 βδεηϊεηϊζα 
ρογπιαπογοῖ᾿ πᾶν ᾿νῈ}}] θὲ δἼοοερίεα 45 οοτγτγεςῖ. 

Βυϊῖ 56ες ποχί ποῖα. 
3,4. Ο’ τας. ὅςε οὔ χν. 13, 14. ζοῦν. 

ἢοννενοῖ (Ρ. 59) 1π|π 5 [ἴ ργοῦθδῦϊςα πὶ [Πς οπι᾿5ϑίοη 
οἵ νοῖβϑ65 1--4 ἤεγς 'ν85 σδυβεα ὃν ἴῃς ϑογι ς᾽ 5 Ἔἐνε 

ιννδηάεγίηρσ ἔγοπὶ ΠῚ" οἱ χνί. 21 ἴο ἴῃς 54π|6 τνογὰ 

ἴῃ χΧνΙ]. 5. 

4. 3) ΠΡΌ Φ). Ῥεγὶεϑ᾽ (Ρ. 41) πιδηίοηβ 

1πε σοη]εοίυτα! ἐπιοπ τίου ΙΓ ΠΟΘΦΊ, 'νἈΙ οι ἰ5 

ἱησεπίουπ, Ὀυϊ ἰεανεβ ἴῃς πιεδηΐηρ γαῖποῦ ἰογοθα. 
Νο ϑ5ιςῇ οδ]εςσζίοη δἴίδοδεϑ ἴο 5 (ρ. 40) Ἔχοεϊϊςηῖ 
ἽΝ ᾿ηςἴοδα οἵ ΠΣ ἸπῚ ἴῃ 1. 10. 

5. ΨῪ ὝΞ ὩΦ. καὶ στηρίσει σάρκα βρα- 

χίονος αὐτοῦ ἐπ᾽ αὐτόν. ΤὨῊΪ5 τεπαάσγίηρ ἱπαϊςαῖεβ ἃ 

1 Απαδίση ς-.- 7εχ- εν ὦ. Α. 7... Μυηΐςῖι, 189. 
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οατῖαίπ ἰδοῖκ οἵ ἱπιε!]ρεποε. ὙΠαν τεδὰ ἼΖ5 δπὰ 

τοίοισοὰ τ ἴο ἴῆ6 πᾶὴ ψῆο ἰοοκβ ἴο δἃποῖποσ 8ἃ5 

τὰογα ροννογίυϊ, νῆεγεας ἴῃς ννογὰ οἱ θαῦν τοίεγϑ ἴο 
ἴῃς ἰαϊτῖοετ. Ηδηςς ἴΠοῪ πὰ ἴο ἰπϑογῖ ἐπ᾽ αὐτὸν ἴοτ 
ἴπ6 ςΞαἶἷκ οὗ ἴα ϑβοῆβοθὺ. Κδνο.᾽ 5 ἀοίδηςς οἵ Ο΄ 5 ἰοχί 

(Ρ. 87) 58 υηϑαι5ΔοΐζοτΥ. 
8. ῬῬ Πλδν. φοβηθήσεται ; (οἸ]ονπρ 5 δ, 

δῃὰ τἰσμεῖγ, 45 ἴῃς ράγα 6] ΝᾺ ϑἤσινϑ. Ρ ἰς δΔη 

αἀαρίδιίοη ἴο ἡ. 6. ὅο Νυΐὶσ. 2» δ 11. 

9. Ρν. βαθεῖα (δὲ βοηθία ; Μ55. 22, 16, ἀπά 

οἴμειβ βαρεῖα). Μυὶρ. ἢδ5 “ρτγανιυπι.᾿" 

Θ᾽». καὶ ἄνθρωπος. 980 ἴῃ τ. 16 αηὰ 15. χνίϊ. 

1. Εογ δηοίδπογ γεπάδγιηρσ 566 οἡ Χν. 18. 

11. δ. ἐφώνησεν πέρδιξ; ἃ ςοηῆαῖε τεη- 

ἀογίησ. ὅ50ο Ρεβῇ. Ἐδθδιηϊς ἱηίογργεῖοι ἱπο πα 
ἴο ἴῃς πιοδηΐηρσ ἀέγοηι. Οἱ. 15. αηνν Πρ ἴο ἀεςίάσ, 
τεπαεγίηρ 5 ΡΙν “ οἷα Νορεὶ." 

Τῆς ράᾶγα]]ε] 5πὶ οὗ ἴῃς τ. βιιρρογίβ Οἱ. .5 ἱπῖογ- 

Ρτεϊδιίοη οἵ ἴπΠε βεπῖΐδηςσθ. “Ἧς ἴπαϊ δοαιυίγείῃ 
τσ α5, Ὀὰϊ ποῖ ΌΥ τἰρῆϊ, ἰ5 ἃ Ὀἰγὰ παῖ σιδτγάεῖῃ 
ἴποθο νηϊςἢ 5ῆς Ππαδίῃῇ ἢοΐ ὕογης (ῃαϊομοάλ᾽ [Ιη 

Ννο.᾿5 αἰδειιπείοη οὗ ἴῃς ρᾶϑϑᾶρε (ρ. 254) Ὦς 566Π15 
ἴο 566 πὸ αἰβσυ ν᾽ ἰπ 5 δϑϑυπιρτίοη οὗ ἴπε ͵οβ5 οὗ 
οης ΟΝ ἴτοπι τὸ ΗΘ. τοχῖ. 

12. ΡΟ ἡ. Ο΄ τασαί, ον ϊηρ ργοθαθὶν 

ἴο Ποπιοίοϊεϊευΐοη. [ἴ 15 αἀἰϊβίουϊς ἴο σςοηςεῖνε τπε 
νΟγάϑ ἴο ᾶνς Ὀεξοη ἰηβεγῖεα 85 δὴ ἐχραηβίοη οἵ ἴῃς 
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Ηερ. Τῇεν Ψογεὰ τοδά ὃν Ααᾳ. ϑγγηι. 5}... Ροϑῇ. 
ψυϊρ. (“ἃ ρεϊποίρίο, ἰοους ἢ 

[3. ἸΠ9" ΥῊΝΞ (Ρ) Ὁ]. ἀφεστηκότες 

(Ὁ 2) ἐπὶ τῆς γῆς γραφήτωσαν. Νν'ε νηὶ ΟῚ, 

δηὰ τῆς ΨΝυὶρ. ((]6η..) ἢδ5 ἱπάθοὰ γεδαάξηζες ἃ δέ, 
θυ (οὐ. Απκίαϊ. οπλἱ5 ὦ ζΖ. Ἐναϊὰ (ᾳυοϊεα ὮὉγΓ 
(οΥ. Ρ. 68) επιοπᾶάς ἴο ὙΠῸ), δηὰ οσοηίίηιϊι65 

ΡΧΣ. Δ, ἴπυ5 ρεϊίηρ τὰ οὗ δὴ δννκνναγὰ ἤρυτε, 

δηὰ δἱ ἴῃς 58π|6 {ἰπ|6ὸ ἱπιργονίηρ τῆς ρδγ8]16]15η1. 

ὈΤΠὉὉ. πηγὴν ζωῆς. ΤῊ οπιίϑϑίοη οὗ ὕδατος 

((ουπὰ ἰπ ἴῃς τοπαρείησ οὗ ἴῃς 54π|6 ννογάβ ἴῃ 

1ϊ. 13) οσδὴ ΟἿΪΥ 6 δϑογίρεα ἴο δὴ δϑγὶν εἴτζοζ." 

Τῆς οοττοϑροηάίϊησ δῦ. νοτγὰ ἰ5 δϑϑοηξαὶ ἴο τῆς 
Ῥᾶϑ5ϑᾶρα. 

16. ΣΝ Πρ ΤΥΝΠ νῷ. οὐκ ἐκοπίασα 

κατακολουθῶν ὀπίσω σου. Ο΄5 Ηεφῦ. 566πὶ5 ἴο 
δανε Ὀξεη ἴῆς 58πη6 845 οἵτθ. ΡιυΖΖὶεα Ὠοινενοεῦ ὉΥΚ 
ἮΝ ΠΏ, θυξ ρεγῆαρβ υπαετοίδησίηρσ ἰξ ἰῃ τῆς 
56η56 οὗ Μιερίηρ αὐἴεν 1Δοέ, 1.6. γο οτυϊηρ {λές ας ὦ 
σἠδοῤ ἐς σἀορλεγά, τχεν τοηἀεγοα βοπηενῃδὶ ἰοοβεῖγ. 

Οη ἴδε οἴπεν παηά, {{ νε ροίϊηϊ ΠΡ, νε ἱπίργονε 

τῆς Ρδγα] 6] 5 οὗ ἴῃς ν. 50 Ααᾳ. Ρεβῆ. Αα. γεπάεγϑ 
ΤΧΝ ἐκραταίωσα (Ὁ "ΘΝ ). 

17. ὍΠΦ. φειδόμενός μου; ἰαϊκίπρ ἴξ ἴο ὃς 

ἴτοσὰ ἴδε τοοῖ ὉΠ. 

20. ἸΌΦ. Ο΄ τσυαεαΐ, Ὀυξ Β"λμαεκ αὶ ἢᾶνς 

ἀκούσατε. 
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21. ὨΓΙΝ 1). καὶ μὴ ἐκπορεύεσθε. ΤῊΪ5 δἃρ- 

Ρεδῖ5 ἴο Ὀ6 ἃ νεῖν δαῦὶν σογηιυρτίοη, Δ Πουρἢ ἴἤθγα 

8 ΠΟ νατγίδηϊ δυγνίνίησ. [{ εν! ἀσ ΠΥ ἀγοβα ἰγοπὶ 

ϑοη]α οσοηπιβδίοη ψἱ ἢ τῆ οἰπηαῦ ΤοοἸ]]οσδίίοη οὗ 
ννογάς ἴῃ νυν. 22. Τῆα ϑδᾶπὶῈ νεγὺ 15 γεπάεγοα Όν 

εἰσφέρειν ἴῃ Ὁ. 24. 80 δεῖε ἴῃς (ομρὶ. [45 εἰσ- 
φέρητε. 

23. ὑπὲρ τοὺς πατέρας αὐτῶν; Δη δαάϊτίοη 5- 
σερίθα ὃν νὶϊ. 26. ὅ8εε δονενεγ νο. (Ρ. 81) ίογ 
δηοῖπογ νίον. 

. 24. ἩΟΦΣΙ ΟΝ. ἐὰν εἰσακούσητε (Α 

ἀκούσ.; Ο ἀκοῇ ἀκούσ.). Τῆς »Ψ), ἤδη νἱεινεὰ 

ἴῃ ἴῃς ἸΙρῃξ οὗ δες ἰδοῖς σοπιηηεηϊοά ὑροη ἰη ἴῃς 
ποῖα Οἱ {ἰ. 1, νου] ἀρρϑδγ ποῖ ἴο ἢανε Ὀεεη ἰουπὰ 

ὃν Ο ἰη πεῖς Ηθρ. ἰαχῖ. Ῥδυζ χχνῆ. 1 οὐ Ζεςῆ. 

νὶ. 15. πᾶν ἢᾶνα σιυρσροδίςα ἰἴ5 ἰΠϑογί!οη στα. 
25. ὩΣ Φ᾽). καὶ ἄρχοντες; ἱπιετεδιίηρ ἃ5. ἃ 

νίγίυ δ} ν σογίαίϊπ Ἔχαρὶες οὗ ἃ ρτγε-βορτιυδρίηϊαὶ 
ἰηβογίίοη ἴῃ ἴπε Ἡςῦ. ἰεχί. [15 ϑρυτίοιιϑηθϑϑ ἰ5 
5ῃενη ὉΥῪ ας “ἃ νὩϊοἢ (οἱονθ. [τ 85 Ὀδδη 

βιρρεοῖοα ὃν ρδγαῖ]οὶ ραβϑϑαρσεβ ([]. 26, χχν. 18, 
ΧΧΧΙΙ. 32, Χὶὶν. 17, 21), Ὀυϊ 845 ποῖ Ὀδοη ἰηϑογίεα 

ἴη ΧΙ, 13, χΧΙίΐ. 4. 
26. ΠῚ ΓΙ). καὶ θυσίαν καὶ θυμιάματα 

καὶ μάννα Τῆς ἢγοῖ ἴννο συθοίδηϊνοθ σῖνε ι.ι5 ἃ 
ςοηῆακϊε τεηάἀεγίηρσ. 1, Αἰ [Ππουρῇ ἰγδηϑίδιθα θυμ. τ 5. 
1Ϊ. 20, 1. 14; 2 Κ. χ. 24 (πη 4), 15 γεῖ οταϊπατγὶν 

τεργεϑοηϊεά Όγ θυσ., ννλϊος δοςογαϊηρσὶν ἰουπα ἰΐ5 
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ΨΑΥ ἱπῖο ἴῃς ἰεχῖ. Μάννα ἰ5 πιεδηΐ 8ἃ5 ἃ ἴγδηβ- 
᾿τεγαϊίοη οὐ τῆς Ηδεῦ. (ςοπιρ. νἱϊ. 7) 581 [|6γ. 
Βονενεῦ ((᾽171. 172: ἔρ(0) ςσοττεςῖς ἴπε 5ρ6]] ἢ} ηρ ἴο 
μαναά. 80 δοῖα δηά ἴη χὶϊ. [Χ|ν}}}.1 5 Μ55. 22, 33, 
δηά οἴδοῖϑ. 

27. ΓΝ, ἄμφοδα. ὅδε οῃ νὶ. 5. 

ΧΥΝΠ]. 2. ὙΡΘΦΝ. ἀκούσῃ. ἴὶ ἰ5 ποϊεννοσῖην 

[πα ψν ἢ1]|ς ἴῃ Ναΐρ. μ65 σμναΐές, ἴῃς Ῥεβῇ. οἡ ἴδε 
οἴπενγ μαπὰ ἔοϊϊονβ ΜΤ. Ο᾽ ποινενεσῦ πιὰ ἢᾶνε 

γεδὰ τῆε ννογά ἃ5 ψε ἀο. (οπιρ. ἰῃ ἷν. 5 3) 

ἀκουσθήτω, δῃὰ 5ἰτα ]αΥν ἴπ ἰν. 15. [ἡ εαῖ. ἵν. το; 
Ι 58π|. ἴχ. 27 ἴῃς ΗΙρῆ. οἵ {Π|5 νεγὺ [5 51:π|}|γῖν 
τεπάογοαά. (οΡ. χίχ. 9. 

4. ὙΠ ἽΣ ἽΏΠΞ. ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ; 

γεδάϊηρσ ἸΠ3, ἀουθῖ]ε55. γίρ μεν. “Ὁ ννᾶ5 δῃ 

Ἔχ δηδίογυ ρίοϑϑ, δηὰ ἰΐ5 δαἀπ|ίϑϑίοη ἴο {πε ἴοχῖ 
ἄγειν νι 1, τὨγουρσὴ ἴῃς ἰηἤυεηςε οἵ ἴῃς ινοτάϊηρ 
οὗ τ΄. 6, ἴῃῆε εαἀάϊείοη οἵ ἽΘΠΣ, ΜΙοἢ ποινονοῦ 

Βδεῦ δηά ἢ) ε]. (δες τῃεῖγ Αάλοι. ει]. σαὶ ἰρε.) τεαά, 

ἃ5 ἅδονα, ἽΠ5. 950 Αα. Τῇεοα. Νυΐρ. (“« ἰυἴο "} 

ὝΥΡ. αὐτοῦ. ὅεε ρῥτεςβαϊηρ ποῖε. Τῆε ἴεη- 

ἀδηοῦ ἴο Δπ)ρ]1Ποδίίοη ἰπ [ἢ]15 σομτεχί ἰ5 ἘΘΒΕΟΘΗΥ 

ΠΠυϑιγαῖδα ἰη τν. 6, 8. 

νῷ ΓΟ. Ο’ υσεαΐί. ὃ. οὐ ἱ. 10. 

8. γῶν ἘΞ Ὅν. Ο΄ τας. Τῆς εἴδυςς 

ν 85 ᾿ηθόνεδα ον ἴῃς ἘΠῚ οἵ ρᾶγδ]]ε! σι. 90 Ο(Ἱἱ. 
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12. ΟΝ. ἀνδριούμεθα. 8566 οῃ [. 25. 

ΠΣ ΦΙΌ. Εοτ σοπιπιεηΐ οἡη Ο΄᾽5 τεπάετγίησ 

566 Οὗ νΐ. 10. 

ΓΖ. 66 οὐ ἱϊϊ. 17. 

14. Τῆε ροϊπι οὗ ἴπε τ. βεεπὶβ ἴο Ὀ6 ἴο ζοη- 

ἐταϑῖ ἴῃς ςἰεδαίαβίπεϑϑβ οἵ ἴῃς ϑῆον δηά ἴῃς ϑργίηρϑβ 

οἵ ΨΝαῖον στ ἰῃς δοκίεπεϑα οἵ ἴπε ρεορὶε. 15 

οὔὈβουγίῖν ἤοινενεῦ 85 οδυβεὰ πιο Ρεγρί εχ 

ἴο ἰταηϑἰδΐοῦϑ. να ἬΝ. ἀπὸ πέτρας μαστοί 

(Ὁ 17), νος Νο. (Ρ. 261) τεηάεγο «(584}}}) ρτο- 

τυδοτάποες (ἀερατγ) ἔτοπὶ τοὺ δ᾽ ἂη ὌἼχρίδηδίίοῃ 

μοινονοῦ ᾿νῆϊο ἢ δρρϑδίϑβ ἴο βίασσεγ Ἔὄνεῇ 50 πη0οΠ|- 

Ῥτοπ)βίηρ ἃ ἀείεπάεσ οἵ Ο5 ἴεχί. ϑες ΕἸεΙα ἴον 

Δα ἀπὸ στερεοῦ ἱκανοῦ ΟΠἼἸὖὸ, κε 4. φρμρλν), 5. τλτῃ. 

πέτρας μαστῶν (30 Ρε5}.). (οτ5. 5:6 5 Ε5:|Ἰ0ἢ5 (ρ. 

50) 1 ἼΦ ἀπὰ ΣΝ ἅτε ροοά. ὅ8:ες δίβ ΠΝ 0) 1- 

ποῖ. ᾿ 

ΤΣ ὮΝ. μὴ ἐκκλινεῖ (ἐξ ἐκκλίνῃ); τοδαϊησ 

ὙΓ773᾽, ἃ τοοῖ ἰουπά ἱπ (5 56η8ε ἰῃ [5. Χίχ. 5. 

ὉΠ) Ὁ ὈΣῚ Ὁ. ὕδωρ βιαίως ἀνέμῳ 

φερόμενον. ἕοτ ὮΝ (ϑυρροτῖςά ὉΥ Αᾳ. ϑγπΊηι. 

Ρεβἢ.) ὩΣ] (ῤγομά, οσσυτγτγίησ ἴῃ ΧΙ. 2) 15 οπε 

οοη͵εοεῖυτο. Αρϑίη ἱπ ἔδνουγ οἵ οςοηπίἀετίηρ Ὁ ἴο 

μᾶνε τοδὰ νὶ ίογ 1 ἰ5. ἴπε ίδοϊ παῖ ὋΣ ἰ5. γτοηάεγοά 

"ἰπη]ατῖγ Ὁγ ἴπαπὶ ἴα 15. Πἴἶν. 19. Εογ ἴῃς οἵδεγ 
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ψογας {πον ἄρρεᾶγ ἴο πανε γοδὰ ΟΡ δηὰ "ἫΣ 

ὦβθν. Βεβῖ οἵ 411 βοννενεσ 15 Ρεγ εϑ᾽ νίενν (ζε Ὁ. 20) 
παι Ο’ τεδὰ "ΦἽ δπὰ υπάεγβίοοα ἰἴ 85 ἃ οοηϊγαςοῖεα 
ίογπη οὔ Ὁ]. (με σοπιραγες ίογ 4 βϑοπιενηαῖ 

Βἰ ΠΎ 1] Γ τηϊϑίακε 5. χί. 6 ὉΠΒ ἴον 55.) Τῇε 

Ταγρ. δοοοσγάϊηρὶν ἤεγε, 85 ἢς ροϊηϊβ ουΐ, Γαπά6Γ5 
ΠΣ, [γδηϑἰδτηρ ἴῃ ῥ5. χχνὶ. 18 Ὁ ἡ] ὉΥ 

5 ΤΙΝ. ὅ5ὲε ἕγῖμεγ ἴῃ ἢΪ5. ποῖε. 

(ον. (Ρ. 50) νεπΐυγες ἴο τγαϑΐογε Ρ ἽΌ ἴο Ὁ 

Ὁ ἥν. ες οοπηραγοβ ίογ ἮΝ Ὁ" (πε Μεάϊ- 

τοσγδηθδη) ει. χὶ. 24 πὰ οἵδεογ ραϑβᾶροϑ, ἴῃ αἱ] 
οἵ ννῆϊοἢ Ποινονοῦ ἴπ6 ᾿νογὰβ ἢανε πο δττίςοϊο. 

15. ΟΥ̓ ΝΟ). καὶ ἀσθενήσουσιν (Ὁ 02}. 90 

ΟΥ̓ ΠΊΠη. ΟΥ̓ 15 ἐπε ΒΠΊΧ, 45 ννῈ}] 45 Ρεϑῇ. δηὰ Ψυΐρ. 

(“᾿πιρηρεηΐα5 "}). 

ι7. Ὁ ξ ΝΞ ξεν ΒΝ) ἩἼΨ». δείξω 
αὐτοῖς ἡμέραν (Ὠδ' Ὀδδ Δ) ἀπωλείας αὐτῶν. Τῆς 

ἤτοι ινογὰβ οὗ ἴῃς ΗἩεῦ. δῇ ὑπ] κεὶν ἴο ὃς δη 

ἰηβογίίοη ἔγοπιὶ χχχίὶ! 33, ἰπδϑπιυς ἢ ἃ95 ἴπεγε ἴπον 

τοίογ ἴο ἴῆε ρεορίε, ες ἴο σοά. Ο' ἐδογείογε 
ῬτοῦδΌΪϊΪν οπκττεα ἐπε πὶ 845 δηςΠγοροπιογρῆϊς. Τῆς 
τοδάϊηρ οὐ ὈΝΝ 45 Καὶ οπδηρσοα ἴῃς οσοηπϑίγιςτίοη 
οὗ ὲ᾽ ἔτοπὶ δῇ δοςιι8. οᾶ86 ἴο δὴ 8]. οἵ τἰπ|6 δπάὰ 
ἤεηςς ἱπάιυςςα ἴῃε ῥγεήχίηρ οἵ 2. 

ι8. ΠΡΌΣ Δ. καὶ ἀκουσόμεθα. Οἱ, 8]- 
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τῃουρσἢ πο ὈΪ] πὰ ἀείεπαεν οὗ Ο΄, τηϊηκ5 [παῖ Ποτε 
παν πιᾶν Ὁς τῖρδῖ, ἴῃς οἶδυδε ἤδη πιοδηΐϊησ Ζεζ “5 

αξε λοία 97 ἀὲς τυογαϊ. [Ιἴ 156 Ὠοννενοῦ πιοτὸ ἤδη 
ἀουδία}] νῃεῖποῦ υϑᾶρὲ νν}}}] νναΐταηξς δὴν οἴμοι 

γησδηΐησ ἴἤδη ἀξαρδδ; ἴῃ ἃ ἰανουγαῦϊε βεῆβε. Εοτγ 
πε νατγίδηϊα οαιιϑδεὰ ὈὉγ Ο΄᾽5 ἰῃϑογίίοη οὐ οπιἰβϑϑίοη οὗ 
[ῆ6 ποραῖίνε 566 Γείδγεησθϑ σίνεη Οἡ 1ϊ. 31; 866 4Ϊ50 

Οἡ ἱν. 1, ΧΧΙΗΪ. 32, χΧΧί. 372, ΧΧΧνΙ. 25, ΧΙΙΧ. 21, ]]. 

3, 58. 
19. Ὁ Ὀὴρρ. τῆς φωνῆς τοῦ δικαιώματός 

μου. Τῆς Ρδγβ! 16! ἴβπὶ οὗ ἴπε εἰαυδε5 βυρροτῖβ Ο΄. 

Τῆς ἢγϑδι " οὗ “ὋὋ πῆὰν εαϑὶϊν ἤᾶνε δγίβεη ἃ5 δῆ 
δοςἀδηΐδ! δαάϊτίοη ἴο ἴπε ργεσεάϊηρσ νογά. 

20. ΠῚ ΤΏ. συνελάλησαν ῥήματα (ἀετὶνίπηρ 

Ὁ τοῦ ΠῚ ἢ 7); 4 Μιίάγαβδῃϊς τεπάεγιηρ (ίογ ΟἿ 5 
ἰτεαϊπιοηΐϊ οὗ ἀχϊδὶ τὴ ἰπ (π|5 ΒοοΚ 566 οἡ ἰϊ. 6), ννῃϊςῇ 

5. (Ο]]οννεά ὉΥ 8δη αἱϊογηδαῖίνε ρίοββ (αγίϑίησ ἔγοπὶ 
αἰδαρρίοναδὶ οἵ ἴῃς εχίγεπγε ἰγεαάοπι οὗ {παὶ γτεηάογ- 

ἱΠ6), νίΖ. καὶ τὴν κόλασιν αὐτῶν ἔκρυψάν μοι. 15 
ἰογπὶ πᾶν ἤᾶνε Ὀδδη βιρρεβῖεά ὃν τῆς 451 ννογάϑ οἵ 

Ὁ. 22. 6ἱ. (αὐ ἐρε.; 5εὲ αἶϑο δἰ5 Ρ. Χχν) βοε5 80 [δγ 
ἃ5 ἴο πδκε τῆς ΗδθΘΌ. οεἶδιι56 [156] ἃ ἰαῖος δα ἀπίοη, 

Ροϊπίησ ου.παϊ ἱπ τ. 22 ἰζ ἰ5 ἀϊβογεηεῖὶν τεπἀεγεὰ 

(ἐνεχείρησαν λόγον). Δ'ο.᾽᾿5 ἀείεποε οἵ Ο΄ 845 [ἰΐ 
βἴδηαβ (Ρ. 87) ἰ8 αυἱϊῖΐε ἱποοποϊΙιϑίνεα. 

21. ὨΠΔΠΠ. καὶ ἄθροισον αὐτούς ; ἃ5 [ῃουρῇ ἰἴ 

"νεῖ ὉΟΝ ἢ. Εσοτγ (15 ἰγεοαϊπγεηῖ οὗ καὶ 566 οὐ νΐ!. 

10, ΧΙΠ!. 2. 



[58 ΤΗΕ ΟΒΙΕῈ ΤΕΈΧΤ ΟΕ ΤἸΕΚΕΚΕΜΙΑΗ. [ΧΝΊΠῚ]. 23 

23. ἜΣΣΩ (Ὁ) Πὴ. γενέσθω ἡ ἀσθένεια 

αὐτῶν: τεδάϊηρσ Ὁ 95. 

ΧΙΧ. 2. δ, τὸ πολυάνδριον. 5546 οη ἰΐ. 23. 

ὈΣΓΤΊΞ. υἱῶν τῶν τέκνων αὐτῶν; τεδάϊηρ᾽ (30 

ΝΜ.) Ὁ)" 25, 
3. καὶ ἄνδρες ᾿Ιούδα ννᾶ5 Ξξιρρεκῖεα Ὦν χνΊ!. 20, 

ψὮΠ]|ε καὶ οἱ εἰσπ.... ταύταις νὰ5 Ξυρρεβῖεα ὃν Χνΐ!. 
20 οΥγ ὃν χΧχίϊ. 2. (οηνεῦϑεῖϊυ, ἴογ ἃ δἰ πη] τ ἰηϑογίίοη 

ἴῃ ΜΟΤ. σοπιρ. νίϊ. 2 ψ ἢ ποῖς. 

4. Δ 2. ἔπλησαν. Τῆς οοη)]υποίίΐοη ἢᾶ5 

οτερῖ ἴῃ, ονηρ ἴο ΣΤ ΣΣ Ὀεΐησ ἴαϊκεη 85 ρατί οὗ 

τῆς ῥτγεςεάϊηρ επυπιεγαίίοη, αηα ηοΐ 845 ἴῃς ϑβυν]εςῖ 

οἵ [Π]15 νοτγΌ. 

5---7. (οπρ. ποῖεβ οὐ νὶϊ. 31---33. ΤΠΟΙΕ ἰ5 

4150 ἃ βἴγοησ γεβεπιθίαηςε Ὀαϊννθθη τ. 5 πα ΧΧΧΙ!. 
ΙΧχχίχ. 3. 

ξ. ΧΙ; γον. Ο΄ ναεαΐ. Ἐσοτ ὦ ΧΧΧΙΙ. 35 

Πᾶς ἹΡΈ. ὃν ἰς ποῖ εἰϑονἤογε υδοὰ ἰη τοίογοηοο 

ἴο ἴῃς τννογβῃΐϊρ οὗ Μοίεςῃ. ΤῊΪϊ5 ίαςϊ βιιρροτῖβ Ο' 
ἢοτα. 

ΣΠΩῚ ὟΝ Ο' υσεαέ (ΑΟ οὐδὲ ἐλαλησα). 

Τηε 'ινογάβς ἀο ποῖ οςουγ ἰῃ νὶϊ. 31. 

ΣῪΝ οὐδὲ διενοήθην ἐν τῇ καρδίᾳ μου. 

66 οἡ νἱϊ. 31. 

η. ἌΡ5). καὶ σφάξω (Ὁ) κ. κατασφαξω): ἃ 
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βίγδησε τεηδογίηρ, ἢ ρσεπυΐηα. δῖ [6γ. πιδῖκαβ 0 

οοπηπιεηΐ, ἰταπϑἰαιίπρ ΕἸ ἀξεείραδο. ϑροῆπ Ἴοοηΐθο- 

ἴυτε5 σπαράξω 45 Ο" 5 οτρίπα! τεηἀεγίηρ, ροϊπεπρ᾽ 

ουἕῖ παῖ {πὸ ν τοργεβεηῖ τῆς Ἡςῦ. νεῖ ἴῃ Νδῇ. [Ϊ. 3 

(ςοπιρ. ψ. 11) Ὁν ἐκτινάσσειν. 

8. ΟΦ. καὶ κατάξω; 50 Βδξ, υϊ ΑΘ ἢᾶνε 

καὶ τάξω, οἵ νἱοἢ τῆς οἴδετ ἰ5 ἃ σογγυρτίοη. 

ὈΦ᾽. σκυθρωπάσει. 8. ἷἰπ 1. [Χχν[!.] 13. 

9. ὉΠ ΘΘΝ ΓΙ. καὶ ἔδονται. Ἐρτ ἴπε τεπάοτγίηρ, 

45 ᾿πῃουρῇ οἵ Καὶ, σοπιρ. ποῖε οἡ χνῖ. 2. 

'Β) 2). Ο’ ναεκα. Τῆς νογάβ ἀγὲ ργοῦδῦϊν 

τερεαϊεά ἔτοπι σ. 7. Τῆα εχργεβϑίοη 5 ἃ ἰγεαυεηΐ 

οῃς ἴῃ 1τῃϊ5 Βοοκ (χχί. 7, εἴς.λ. 

11. ΠΒῚῪ). 366 οη ἱἰΐ. 22. 

ἽΒΡΡ.. ΠΕΡΙ. Ο' σναεαί. ὙΤῆε αὔϑβεηοε οἵ 

ςοπποχίοη 5δοιννα ἴπε οἶαιιδε ἴο Ὀς 8η ἰπϑεγίίοη 

Ὀοτγοινθα ἴῃ διδϑίδηςς ἔγοπὶ νἱῖ. 32. 

12. ΠΡ. τοῦ δοθῆναι. Τῆς Ὶ ἰ5 8δὴ δοοῖ- 

ἀεηῖαὶ τερδτείοη οἵ τῆς ρτζγενίοιιβ. ἰεϊζεγ. 

13. ὩΝΝΌΣΙ. ἀπὸ τῶν ἀκαθαρσιῶν αὐτῶν. Ἰη 

ΜΟΊ. ὮΖΣ πιυϑὲ τοίοσ αὐίγεῤι πνεῖν ἴο Δ. Βυῖ νὰ 

νηΐ ἰξ 5 ἃ ριοάϊοαίς. [{{ἰογ [15 ρυγροβε ννὲ 

αἰϊδςῇ ἴῃ “Ἴ ἴο ἴῃε επά οἵ ἴδε ρῥγενίους τινογά, ἴῆιι5 

τεδαΐηρ, ἃ5 ἰῃ 15. χχχ. 33, ΠΕΣ, τἢς οδ]εοξίοη 

τοπὺπιαΐης παῖ  5ῃουϊὰ οὐσσιγ δαγ εγ ἴῃ ἴπε τ, 

Μἤοτοας Ο΄ Ὀδαγα ἰοϑιί πον δἱ ἰεαϑὶ ἴο ἴῃε ῥγεβϑοηΐ 



Ιό6ο ΤῊΕ ΡΟΒΙΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ἸΕΒΕΜΙΑΗ. [ΧΙΧ. 13 

2οφεέζέον οἵ τῇς ννογά. (ογ. ἱπεγείογε, ΠῸ ἀγριι65 

(Ρ. 69) 45 ἀθονε, δηὰά Οἱ. ἀεοίάε ([ουρῃ {πε ἰογπιογ 

βοσηενῃδὶ ἀουδί}}γ) ἕογ δ ΘΓ (ἀρτεείηρ ν ἢ 

ΟἿΡΘ). 
ἽΞ7). καὶ ἔσπεισαν, τελάϊησ, ἃ5 ἴῃ ΧΧΧΙΙ. 

[χχχῖχ.] 29, Ἰ991Π) 

ΧΧ. 2. “1 Ὕ Σὰ  Π5}. καὶ ἐπάταξεν 

αὐτόν (Π3" . οοιῃρ. Χχνῖί. 23). 

[8523. οἴκου ἀποτεταγμένου. Δοοοτγαϊηρ ἴο 

αἱ. Ο’ τεδὰ τῇς νογὰ δ5 τβουρῇ ΠΌΠΞ. Αἴ δὴγ 

ταῖς ἴπεν Τοπηεοίεα ἴῃς ἰαϑὶ ραγτὶ ἢ ἴῃς τοοῖ 

Γ)Ό. 
3. ΝΑ)»; ὙΠ , Θ΄ υσεδϊ. 

ΘΟ Ὕ. Μέτοικον; ἰακίησ ἴπε οἴδοι 

ταθδηίηρ οἵ {πε τοοῖ Δ. [ἃ ἰ5 τουηαυκαῦϊς τπδΐ 

ΨῃΠῸ Αα. (Ξεε ὅ1 76γ. σα ἐος.) ἀϊὰ πε βᾶπιε ἴῃ ἢ 5 

2ηἃ εἁ. (“ Ῥεγερτίπυπι ᾽), ἰπ Ηἰβ 151 δά. με βίγαηρεὶν 

τοοῖς ἰξ 85 “ εἰγουπηβρί οἰ επτα πη." 

4. Ὕ22. εἰς μετοικίαν. ὅ85εε ρῥτγενίουϑ ποῖςδ. 

πη ΣΤνο. καὶ σὲ καὶ πάντα Ἰούδα; τεδαϊηρ 

(ηοῖ ἐδδ ϑἴατεΠπρ Ηςῦ. νοῦ [. Ε. δ. ]ευβηεῦ 

δάορῖΞ ἔγτοπὶ Οδρρεῖ]ι5 5) Ῥὴ, Ὀυ) ἭΠΝῚ 

Ὁ ΓΝ, τῆς δοοϊἀεηῖα!ὶ τερετ ἴοι. οὔ ἴδε ίουγ 

Ιεΐτετϑ ᾿δείηρσίης αρουῖΐ ἴῃς ἰο85 οἱ οπς οὗ τδε 

στουρϑ5. 
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ΡΣ. Οἱ ναοί. 

5. Πρ ΟΡ Τλῇ, Οἱ σακαι 
ὈΥΓΙ ὉΠ]. Ο΄ σαραί. Α4. 5γπιπι, Βᾶνε 

1π6 ννοτάϑ. 

6. ΠΕ. Ο’ ναεαΐ. 

ὈῚ ΝΘ. . Ὁ’ σακαΐ. 

7. ΕΣ . διετέλεσα ; τείυβίησ ἴο δοςερί ἴδε 

σοτηδίπαίίοη οὗ 5 νἱἢ ἃ ργοποιη. ὅ66 οἡ νἱϊι. 
6, χν. 10. 

8, ΗΝ ἽΝ "ἼΘ. πικρῷ λόγῳ μον (Ἴδ᾽ 
Δ) γελάσομαι; ἰακίπρ' ἴπε νεγΌ ἴῃ ἴπε βεῆβε οἵ 

ἌΝ 
ΦΥ. καὶ ταλαιπωρίαν. ὅ5εε οῃ ἴν. 13. 

ὈΟΡΆ. καὶ χλευασμόν (ἐξ εἰς χλεύασμα, ΑΘ 

εἰς -μόν) 80 δ ΛΑΕΤ ἰπῃ 5. χὶΐϊν. [χ]}}.] 14. 

ὈΡΡ ἷἰΞ ποῖ ἰουπὰ ουϊοίάς ἴπῃε ἴννο ρϑϑᾶραϑ, 

ΠΕΡ (ἐμπαυγμός) οοουγτγίηρ ΕΖεϊκ. χχίϊ. 4. 

9. ϑ οι. Οὐ μὴ ὀνομάσω (Ὁ ἰπ5. ἔτι) 
τὸ ὄνομα Κυρίου; ΜίάταΞῃϊς. 

523. Ο΄ ταχαί. 

Ὕ. φλέγον ; Μ55. 23, 26, ἀπὰ οἴδετΞ φλεγό- 

μενον ἀπά 580 5Η. Α οοηῆκδϊίε τεπάεγίηρ ἰ5 σίνεῃ 
ὉΥ Μ55. 22, 36, ἀπὰ οἴδεῖβ, φλεγόμενον καὶ συνεχό- 
μενον. 

ὃ. 1 



Ι62) ΤῊΕ ΡΟῦΒΙΕ ΤΕΧῚΤ ΟΕ ΪΕΚΕΜΙΑΗ. [ΧΧ. 9 

505. πάντοθεν; ἃ5 ᾿ἰΠπΠΟυΡῊ ἔγοῦι 5 

ὉῸΝ εἶ. καὶ οὐ δύναμαι φέρειν. 

τό. 25. συναθροιζομένων. ὙΠΕΥ 566πὶ ἴο 

«οηποοΐ νἢ (ῆ6 υπυβοὰ ΔΑΣ, 20 ὀ πε, εοέξεεζ. 

2 1[)ὺ) ὙΠ. ᾿Επισυστῆτε καὶ ἐπισυστώμεν. 

Τῆς τοοῖ οιρρεκίεά ἴο το πὶ ἽΣ, α Τνοοῤ. (οτῃρ. 

σύστρεμμα 85 πεῖν τεηάετίηρ οὗ τοῖς ἰαϑῖ ννοτὰ ἴῃ 
2 ὅ8πι. ἱν. 2;:1 Κ. χί. 24 (1 4) Τιαΐβ 56επὶ5 
τους ἢ ρῥτγείεγαθ᾽ς ἴο Οἱ.᾽5 νίενν (Ρ. χχὶΐδ), ἰῆαι τπεν 
ΤΔΥ ἢᾶνε 5θεὴ {πε γοοῖ “Δ. 

μον. τὴν ἐπίνοιαν αὐτοῦ; Δρραγεπεν ἴο ὃὈ6 

ἐχρίαϊπεὰ δ5 ἃ νεῦὺ ἴτες Γοηπἀεγίηρ. Τα 5υθϑῖ, 
ἐπ. ἀοε5 ποῖ οσςσιυγ εἰσοινῆογα ἰη ἴῃ ΟἽ. ἐχοερῖ ἰῃ 
ἴῃς Αροογγρῆαὶ Βοοῖκβ. Τῆς νετῦ ἐπινοεῖν τοπάοΓ5 

Ὁ ἰπ [0Ὁ ἱν. 18. 

11. ΣΝ εἶ) ΧΟΣΗ καὶ νοῆσαι οὐκ ἡδύναντο: 

τεδαΐϊησ “ κὦ Ὀ5δη, τητουρὴ [δε ἱπῆήϊπεηςς οὗ ἴῃς 

[ο] ονίηνσ Ο ΌΤΙ. Ἔοτγα Γηἰβγοδαΐηρ ργοαυςεά Ὀγ 

ἃ πεὶρῃθουτγίηρ ἱπήμεπος οἵἁ τ}]5 Κίπαά 566 ποῖβ ου 
||. 21 (2132, κύκλῳ). 50 ΜΝ» δ εχρ δίῃ 15. χχχίν. 

14, ννεγε ὀνοκένταυροι, υϑεὰ ἴο τεπαογ Ὁ  , τερτε- 

δοηῖβ 8'5ο παν) ἰη ἴῃς πεχί [ἰπ6. 

16. ΓΝ. Ο΄ 8δἀα5 ἐν θυμῷ. 

17. ΓΤ. ἐν μήτρᾳ (Αᾧ δαἀ μητρός). Ἃ ἀπά 

Ὦ ννογε ΠΕΙΝ σοηἤιβοα. ὅ6ε6 οχ ἱἐϊ. 4. ὅ6ες αἷϑο 
Χὶν. 10 (ΡΎΞ, ἀπὸ Σιων), χνὶ. 4 να... ἐν θανάτῳ), 
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ΧχΧχν. 9 (ΛΘ ΤΙΠῚ, καὶ ἐξερημώσω αὐτούς), χχκχνΙϊ. 

[χ]ν.] 24 (ΟΞ, ἐκ τῶν λόγων), χὶνὶ. [χχνΐ.] 10 

ΝΣ, ἀπὸ γῆς), 25 (39, τὸν υἱὸν αὐτῆς), χΙν]!. 

[Χχχὶ] 32 (223, ὡς κλαυθμόν), Ἰϊ. [Χχνἱϊ.1 20 

(ἿΞ, ἐκ σοῦ), 111 12 ΟϑΨ, Ἵ2.. 

18. Ἢ ΠΡΌ. ἵνα τί τοῦτος Τῆς τγεδαϊπεϑ85 ἴο 

ἰγδηϑὶδῖς 530 νεῖν Ηοῦταὶς δὴ ἰάϊοπι ΠΊΔῪ 5ογνα ἴο ἰη- 
ἀϊςαῖε ἴῃς νἱτα! ν οὗ ΗςΌ. ἴυγη5 οὗ ἰδησυαρε δπιοην 

ὄνθη ἴῃς στεοκ-ϑροακίηρ [ἐνν5 οὗ ΑἸεχαηάτσίδ. 

ΧΧΙ. 2. Ὑ ὙἼ312). Ο’ ναεαξ. 

Π γΡν. Ὁ’ αἀάς βασιλέα ᾿Ἰούδα (Ὁ ο»».) ; 

ποῖ 50 Ταῖς. Νυΐϊγρ. 5Η. Τῆς Ρεβῇ. [85 5: ΠΊΡΙΥ 

4. ΝΣ ΡΝ. Ο΄ σπυαεαΐ, ννὮ 116 Α4. ϑγγησι. 

Τπεοά. Βᾶνε ἴῃ 6 ὙΠΟ ϑγπηηι. Ὧ85 ἴῃς ινογά5 δ 

ΟΣ, νοῦ (οἷΐοιν. ᾿ 

Ὶ ̓ν55 ἼΡΌΤΤΝΝ. Ο΄ συαεαί. Αα4. ϑγπιηι. Τῆθοά. 

πᾶνε τῇς 'νοτάβ. 

ὈΓ δ ἜΒΌΝῚ. Ο’ ναεαί. ὅϑυυτῆπι. 85 [πε 

νοσάϑ. Οἵ ΠΝ ίουγΓ ρύοὺῦρβ οἵ ινογάβ8 ἰΐ ἰ5 

ΘΡθοία! ν ἀπ] Κεὶγ τπαῖ ἴῃς ἰαϑῖ ννουϊὰ αν Ὀδδη 

οπιϊτιοὰ ὃγ Ο΄, μδὰ πεν ἰουπαὰ ἰξ ἴῃ τπεῖγ ἩΘΌ. 

ταχῖ, Αραίη, ἱΓ ννε δάπηῖξ ἴῃς βεοοηά δηά τηϊγὰ ἴο 

Βε ἰαῖογ ἱπβογϊίοηβ ἰπ Μ.., ἴλε τ᾿. τεδά νἱτουῖ 
{πεϑςε δαάάϊιίοηβ, Ὀγίπρβ ΟΦ υβηο!εηον πεᾶγ ἴο 

ΤΓ λὲ ἴο ἀνοϊά δὴν ϑυρίοίουβ Παιβἢ 658. 

11-- 



Ι64 ΤῊΕ ῬΟΟΒΙῈ ΤΕΧΤ ΟΕ ἹΕΚΕΜΙΑΗ. [ΧΧΙ. 5 

ς. ΠΡΙ͂Π. κραταιῷ. Βυῖ δὲς ργεῆχεβ ὑψηλῷ, 

Δηαἃ 50 ἰεχὺ οὗ 5Ηῃ.. 8: |6γ. ( ὗρεη.) 5 

“(οπὶ " Ὀυϊ δας “εἶνε ἌἽχοοῖϑο." Ο᾽ γεηάδγβ ὉΥ 

ὑψ. πῃ Εχοὰ. νὶ. 1, χχχίϊ 11, Ὀυϊ αἰπιοβδῖ Ἔνεγυ- 

ννῆογε εἶδα 85 κρατ. οΥ ἐσχυρός. 

ΓΙΘΓΙ3Ὶ Ο’ υαεαί (ΑΟ ἐπ 3ηπό καὶ παροργισμοῦ 

μεγάλου). 

γι ὈΣΧΤΤΝΝ. Ο’ ο». δ. Τῆο οπιϊϑϑίοη πᾶ ῖκο5 

ἴῃς ἰδησυαρε ἴο Βαγιηοπίζε Ὀεϊζοσ ἢ βυςἢ ρᾶ5- 

ΘΑΡ65 85 νἱϊ!. 3, χχίν. 8. 

15 Ὁ Ὧ) ἽΞ. Ο’ ναεαΐ; δῇ ἰπϑεγίίοη ἔγοπὶ 

οπε οἵ ἴδε (ο]ονίηρ, χχνίϊ. 36, χχχίϊ. 28, χἱῖν. 30 

((π χχίχ. 21 22 5 ρΡγορδθὶν ἃ 6]. 958). 

ἽΣὴ 2. Ο' ὑσραί; δρϑϊηϑὲ {πε ἰεβτίπιοηυ οἵ 

οἰγαῖ αν ἐχργεβϑίοηβ, 6ισ. χίχ. 7. 

ὨΞΠῚ, καὶ κατακόψουσιν αὐτούς (Ὁ1377)). 

οὐπυτ. οὐ φείσομαι. Α5 Οἱ. ροϊπῖ5 ουξ, Ο΄ 

δβανίπρ τεδὰ ἴπε ργενίουβ νεγρ ἰῃ (Πε ρἷ., ννου]ά 

δανε ἤοῖο τεδὰ ἰπς οὀχίϑιίησ ΜΟΌ. ἴῃ ἴῃς 584π|εὲ 

πυπθο. Τῆυβ {πεν πιυϑὲ πᾶνε παά "Δ[ὲὶ ΟΥ̓, 

τοδλάϊηρβ Ψψῃίο ἢ ἀγα βδυρρογίεά ΟΥ χίϊ. 14.-. Τῃε 

ςοττυριίοη ἱπ ἴΠε ΗεΡ. ννᾶ5 οὈὐνίουϑ) Υ ἱπάυςεα Ὀν 

τεδαϊηρ ὩΞΠΠ), ἃ οἴδηρσε νῆηϊοἢ [ἴ561{ ἄγοϑα ἴγοιη 

{πες ἱπιπιβίοη οὗ Δ[ “22 3. ὅ:εε δῦονς. 

9. 213). Ο΄ ναεκαΐ; ἃ (ἰτεαυεηΐ ἰηϑογίοῃ. 

966 οἡ χχχνῖ!. [Χ]ν.] 2. 



-ΧΧΙ]. 1] ΟΕΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΘ. Ι6ς 

(2) ἀμις ζήσεται. 

υὐρο, εἰς σκῦλα; κααἀάϊηρ. καὶ ζήσεται (1) 

ἔγοτη χχχνυιῖ. [Χ]ν.] 2. 
10. ΓΝ. Ο΄ ναεαξ. 

11. [πη ἴδε ἢτγβι οἰαυβε υπαάοτϑῖαπά ΘΝ τοὶ 

Ψ. 8. Τῇῆε σοηποίσχιςτίοη Ὀ4Η]εὰ Ο΄. ὅὲς Ρ. 5, ποῖε 2. 

ΥΡΎΓῊ. καὶ κατευθύνατε, καὶ ἐξέλεσθε. Τὶ 

5. ὉΠ] Κεῖν, ἰπ δε ἴαοε οὔ ἔῆςε Ῥδγ41}16] ρᾶϑϑᾶρο, 

ΧΧΙΙ. 3, [ῃδϊ βδυςἢ ἃ νογά 85 ὙΠ αΠῚ [45 (4|1|6δη οὐ 

οὗ ἴῃς ἴεχί. Κδίδεγ, καὶ κατ. 15 ἃ ρὶοβϑβ οὐ ἴδε 
᾿ννογάς ᾿νῃιςοἢ ἐοϊϊονν. 

δ ἢ) ἀναφθῇ; τεδλάϊηρ ΝΠ (οπιρ. ἰχ. 11 

[12], χί. 16, χν!ϊ. 27,1. [χχν]!.] 32. 

ὌΠ ΒΘ. Ο΄ ναεαΐ; δη ἰπβεγίίοη ἔγοπι ἱν. 4, 

ἢ νι ς ἢ Ἢ Ποῖα ἀρῖίδοϑ. 

13. Ἔν. Σόρ. Τῆε νοτγὰ ἢδ5 Ὀδεη νεῦγῪ νατῖ- 
ουὶν ἰγαηϑἰατεά (Α4. 151 εα. στερεά, 2Ζῃὰ εἀ. Τύρος, 
ϑγτηπ). πέτρα, Τπεοά, συνεχομένη), ργο Δ ὈΪν ονϊηρ 
ἰπ Ῥατγῖ ἴο {πε οὈὐδουγίν οὗ ἴῃς τείεγεηςς ἴη χνίϊ,. 
14 Ο’ 5Ξ6ϑοιηβ ἴο ἢανε πδά πο αἰβῆςοιτν ἰπ τεηάεγίησ 

ΌὉΥ πέτρα. 
ΓΙ. πτοήσει; 80  υΐρ. φεγεμέϊεί, τακίηρ 1ξ 85 

Ηἰρῇ. ἔτοπι ΠΤ ᾿ἱπϑίεδα οἵ Καὶ ίγοπι ΤΠ). 
14. ΓΝ μ: ΤΊΡΞΙ. Ο΄ σαςαΐ. 

χχίϊ αι. Τ, Πορεύου καὶ κατίβηθι; το ΔΟΪΥ 
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ἃ ςοπιδίπαϊίοη οἱ ἴδε ογίρίηαὶ δηὰ δὴ διιεηάεὰ 
γεηάοσίησ. 

2. ΠἼ2}). καὶ ὁ οἶκός σου. ἐξ" "4 ργεῆχοϑβ 

καὶ οἱ παῖδες, ἀῃὰ Ὁ τερ΄δςε5 ὁ οἷ. Ὁν οὗ π. Τῆι 5 
π. Μὰ5 ὈγΟΌΔΟΪν ἴῃς οτἱρσίηαὶ ννογά, νὶτῆ οἷ. δυ δ 51|- 

τυϊοά, Οπογης (βνζῥεξ Ορ»ερε. σαὶ ἰρς.) Ἀονενετ ((τοῦ] 
ΜΏοϑς ποῖς ἴἴ 15 ποῖ σαϊπεγεα [ῃδῖ ἴῃς σοπγδίπαίίοη 
“Δηά (ἢν ϑεγνδηῖβ δπά τῆν ἤοιι5ε" ἰ5. δἵ ἴῃς Ὀεϑῖ 
εχιγεηχεῖν ἀουδῖι}) σοπηδοῖβ ἴῃς οἱ. ν ἢ τηδὶ οὗ 
ΧΧΙΟΙΙ, 12. 

4. "ΔἘ[} Δ. αὐτοὶ (ἐδ " αὐτοῦ) κτλ. ὅο Νιυΐρ. 
ΤὮο ρΡ]. ννᾶ5 ϑδυσρεκίεα ὃν χνὶϊ. 25, 'νῇεγε 566 ποῖδ. 

5. ΘΟ. ποιήσητε; τὨγουρῇ ἴῃς ἱπῆἤμπσπος 

οἵ τΠϊ5 νοτὺ ἰῃ ψ. 4. 

6. (2) ΓΦ. κατοικηθησομένας (Ρ Δ 0}})). 

ΜΙςἢ. ςοη)͵εοξαγα5 ΓΝ, ὦ ὀαγε ρον (ίοτ Ὁ) τη 

ΒΡΡοτί οἵ "3. ᾿ 
7. ἘΦ. καὶ ἐπάξω (Α εἰσ.); ΜιαγαΞῆίςο. 

Μ95. 22, 48, ἀπά οἴπεοῖς ἢανε κ. ἁγιάσω; 350 ἰοχί ΟΥΘΗ. 
Ιπ]ϊ. [Χχν]}}.] 28 ἃ ἀϊετγοηΐϊ δοσοιηῖΐ (566 ποῖς ποτε) 
58 ργσοῦδοϊν ἴο ὃς σίνεη οἵ [ἢ τεηαοηίηρ οὗ ἽΡ 

1ῖο. ΓΘ. τὸν τεθνηκότα. ΤῊς ρᾶϑθβᾶρε χνί. 5 ἢ. 

5665 Γεϑροηϑβίδ]ε ίογ Μ.Τ. 5 οπιρίβϑίοη οἵ ἴῃς δγίίοϊς, 

ΜὨϊςῆ ἰ5 ἤογα οἰςαγὶν νναηϊςά, 85 τοίεγγίησ ἴο [ οϑίδῇ. 

12. ὈΧΊ. μετῴκισα (Ὁ) -σαν); 50 Νυϊρ. ἡγαν5- 

“μἶ, ὙὍπὲ Οτεεὶς ἰ5 ποννανοσ ῬγοθΑΌΙΥ 8η εαγὶν 

οἴτοῖ ίοσ -σαν, Μνηϊοἢ ννᾶ5 τεδὰ Ὁν 58. (50 

(ζοπιρὶ.) 
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13. ἧΠ.. Ο’ νακαῦ (ΑΟ ὦ). Ω (οἸϊονεὰ ὃγῪ 
ΟΟ πιΐσῃὲ εαϑὶν (411 οὐ [[{ 5 Βονενοσ νοῦν 

Ῥοϑβϑίδ]ε, ἃ5 Ῥεῦῖίες ϑὰγνβ8 (ζς ἢ. 17), ἴδαξῖ Ο' πιᾶὰν 
βᾶνε τεδὰ ΣἹ)) “Ἴ 85 ΠΣ ΣΙ, 

14. ΤΣ ἽΝ, ῳκοδόμησας. ΤὮε τερεαϊεά 

σἤδηρε οὗ ρδίβοῃϑ ἴῃ (Πΐ5 δπά [ἢς ποχὲ ν., ἰπουρἢ 
ςοηδοηδηΐ ΜΠ Ηδςῦ. ἰάΐοπιλ, ἰ5 γεἀυςοα ὃν Οὐ ἴο 
ὉΠ ογγ νυ (ῳκοῦ.... μὴ βασιλεύσεις ;). 

15. ΠΏ. παροξύνῃ (Ω παρωξύνθης). 5εε 

ΟΥ Χί!. 5. Ηδοτζο, 85 ἰη ἴπδΐ ραββαρε, ἴῃς νεγῦ πεεδάς 

δ οὔ͵]εςῖ. Αοσοογάϊηρὶν νὰ πιυδὲ πλάκα [ἢς οἶδυκε 
εηὰ ν» ἢ 3 

ΤΙΝ. ἐν ᾿Αχάξ, θυ Α μᾶ5 ᾿Αχαάβ (ἀπά 580 

Αταδῖς. (οιρ. 1 Κ. χχὶϊ. 39), ἃ5 ᾿πουρῇ τγεδαϊηρ 

ΝΙΝ. (οτ. (ρ. 62) δυσρερῖβ [δἰ [ἢ 5 ννᾶ5 'υγι [θη 
ΜΙ πουῖ {πε βεοοπά δὲ (ςοπΊρ. ν. 23 Σ)712), ἀπά ἴπεη 

ἵνᾺ5 σογγυρίεα τπγουρῃ ΤῊ Ξ οὗ ν. 14. [π᾿ [δε τε- 

πιαϊηάεσ οὗ (5 σ. ἀπά ἰῇ ἴῃς ποχὶ Ο' ενίἀθπεν 
γα ΠΟρΟΙ οϑοὶν δἱ ἔδυ, 

16. οὐκ ἔγνωσαν αἵ ἴῃε Ὀερὶπηίηρ ἰοοῖκϑ ἰκα 
ἴῃς τγχαηϑἰδιίοη οἱ ἃ τηᾶῦρ. Ηςῦ. σίοβς οἡ ἴδε ἰδϑεῖ 
εἶδιιβα οὔ ἴῃς νυ. ΝἊΥ που! {πε '᾿νογάς ννῃϊοἢ ΟἹ. 
ςοη͵οοΐυτεβ 85 {πεῖν “ νί 61]. υγϑργηρΊ] ς ἢ ̓ οτρίηδὶ, 

νίΖ. Ὁ ὟΣ ἢάανε Ὀδοη ἰοσῖ ὁ 

17. ἯΞΟῚ Ὑ2} 7, οὐκ εἰσὶν οἱ ὀφθαλμοί σου 

οὐδὲ ἡ καρδία σου Ο δα ἀ5 καλή, ἴῃυ5 ἰη]υτηρ ἴῃς 

ἴοτοςε οὗ πε βδοηΐδηςα. 
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ΠΧ. φόνον. 5Η. τεδὰ πόνον. Ψυΐρ. δᾶ5 
τ 

περϑερε. ΟοτΏΡ. ἴδε ατεεῖς ἴῃ χχίϊ. 10. 

18. ΠΊΤ.. Ο΄ δἀἀς5 Καὶ (Α0 Οὐαὶ) ἐπὶ τὸν 

ἄνδρα τοῦτον. 

πὶ χο ὙΠ. Ο’ ναωαξ. 

(5) ΠΣ ἦγ. Ο’ ναεαΐί. Τῆε ψογὰ ἀοδϑ ποῖ Ξυἱΐ 

τῆς ρδγδὶ]ε! σαι. Τῆς νατίδηϊβ (ε.σ. Α οπι. οὐδὲ... 

κύριε; Ο ἀἀ5 ἴο κύρ., καὶ οἴμοι ἀδελφέ) ἰπαϊςαῖε ἃ 

ἀεερ-Ξεαϊοά οοτγυρτίοη. 5Η,.. ρίαςεϑ δὴ δϑῖ. Ὀθείογε 

οὐ (μὴ) κόψ. ΤΒεπιοβῖ ργοῦδῦ]ςε δοοουπῖ [5 ἃ5 (Ο]]ονν5. 

ΑΞ 1... ἰ5 ποῖ ᾿ἰκεῖὶγ ἴο Ὀς δὴ ἰπϑεγιίοη, ἀπὰ 85 Ο' 

νου παῖυγα! ἵν ἴδαὶ ἃ αἰ συ ν ἴῃ υπαετϑίδηαίηρ 

ἰϊ5 δρρ᾽ςδιίοη, μεν 5εεπὶ ἴο μανε ἀεοϊάεα ἴο ουΐ 

τῆς Κηοῖ γ οπιἰτεὶπρ ἴῃς βεοοπὰ πιεπῖρεγ οἱ εδοῇ 

αἰνίϑίοη οἵ ἴῃε ἰδηηεηῖ. ΤἼΐβ ννὰ5 ἴῆ οαϑίογ, [ τὰς 

[αςῖ τηϑηθες (566 ἀρονε) μα ὃγ ἴπεῖτ {π|6 Ὀεςσοηης 

οοτγυρῖ. ὅ8ες ἔυΓΠοΓ οα ΧΧΧίῖν. 5. 

20. ὨΠΩΣΌ. εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης; 

τεδαΐϊπρ Ὦ" ὭΣ. [τ [5 τασλάγκαῦϊς τπαΐ ἴῃ Νυπιῦ. 

χχχὶϊ. 44 {πον τοηάδσ, 85 πεῖς, ὈΥ̓͂ πέραν, Με 

ἴδετε, ἰῃ συν. 47, 48, ἴπεῪ ἰγαηβϑιεγαῖε (ἀβαρίμ). 

ι-. ὙΓΙΟΞ. ἐν τῇ παραπτώσει σου, Δῃὰ 50 

5Η. ἈΝ Βυῖ (πε 8οηβε 5 υπάοιυδίοα γ᾽ 85 

Α4. ϑυππι. ἐν τῇ εὐθηνίᾳ σου; ὃὲὸ υὶρν. αδωενάαπμίία. 

22. ὙὉ. τοὺς ποιμένας σου. Αα4. ϑγπιπ,. 

(ἑταίρους) τεδλὰ Ἴ}). Νυϊρ. μὰ5 ραςσίονες ἑμος, Ὀυῖ 

95ι ]6γ. βυρρεβῖϑβ “ δπιδίογεϑβ 5ἷνε δπκῖςϊ ἴα." 
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ἽΠ5. τῶν φιλούντων σε; 85 ἴἴ ἽΜ ννέγε τε- 

ρεαϊεὰ Βοτα. 

23. ΤΠ). καταστενάξεις (Π3. 2), γυϊρ. 

εὐρεῖς: 2. ΤὮς οπιϑϑίοη οἵ ἴδε δαὶ (25) ἰεὰ 
ἴο ἴπε ἰγαηϑροϑβίτοη οὗ ἴῃς ὃ δπὰ "ἢ, δπὰ ἴπυ5 ἴο 
ἴδε Τσοπηεοίίηρ οὗ ἴδε ψογὰ νὰ 1) (“Ηον 
σταοίουβ εἴς." ΑΟΝ.λ 

24. Σ᾽. γενόμενος γένηται. 5ε6 οη [{{ϊ. 1. 

“Το δχργαϑϑίοη οὗ ἃ οοηαϊτίοη 15 οἴϊεη εἰρῃδϑίζεὰ 
Όγ ἴπε δα ἀϊτίοη οἵ τῆς ἰηῆη. δῦ5." Ὀγίνοσγ, δαημε 

ἐζ. Νοῖς οὐ ἱ. 11. Α ἀομδέζεἑ ἐχατὰρὶς (566 ποῖα 
{Π6γο) οὗ της ΗδΌ. ἰάΐοηι, νος Ο΄ τῆυ5 ῥγεβογνεβ, 

8 ἴο Ὀ6 ἰουηὰ ἰη χνὶΐ. 24; ποῖ 580 Εχοα. χν. 26: 

Πευῖ. χί. 132. Εοτγ οἵδποι ἰπϑίδηςθϑ 566 (Εἱ. Πετζα, οἵ 

Ὀ τίνοσ οἡ 1 5. χχ. 6. 
25. Δ) 15. Ο’ σασαΐ. 

ἡ Ὁ 132) 3). Ο’ σναραὲ (Α4ᾳ. ΤΠἼεοά. λαῤ.). 

Οἱ. ννουϊά αἰ5ο τεὐες: ὩΣ ΘΙ Ἴ3). 

26. ΤΠ γος, εἰς γῆν. ΤἼῊΘ σταπΊΠΊΔΓ 

οὗ ἴδε ΜΟΙ. ἰ5. ἀυδίου5. ῬτγοΌΔΟΙΥ ἐπεγείογε ΓΛ ΓΝ 

δηϊογοα {πὸ ἰοχὶ Ὀσίοτο ἴπο δτίοϊο, ννῃϊ ἢ ννὰ5 ἰη- 

βετῖςαὰ ἴο παγιηοηΐζε νἱτ γ" οὗ νυ. 22. Δᾳ. 

Τηεοά,, νη} 6 δαάϊησ ἑτέραν, ἰεανε ἴῃε γῆν δῃηᾶτ- 
ἴῆτοι5; δηὰ 50 5Η. 

27. Ὀδὺ Ὡν, Οἱ ταραι. 

28, ὙἼ29 ΠΗ} δΡἘΞῚ 718) ΠΙᾺ Ὡψθτι, ἤτι- 
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μώθη ᾿Ἰεχονίας. 'ΨΓ ῬτοῦαὈΪν ρεγρίεχεά Ο', ψῃῖς 

τῆς ἴῆγες ννογάς (ο] ον ίηρ 3) δπεγεά ἴδε εχ Ἰδΐεγ. 

ΝΥ. ὅτι. 50 ἴῃ χχνὶ. [χχχι.] 9. 

29. Υνς. Ο’ ναεαί. (Κορ. νἱ!. 4. 

30. ΤΗΪΐβ συ. ϑεγνεβ ἴο {ΠΠυ5ἴγαϊςς τηογς ἴμΔη οὐδ 

ἰπιεγεϑείπρ ροϊηξ οοηπεςίεά ψῖτἢ τῆς ἀουδίε ἰεχί, 
νὶΖ. ἴῆε τοπάσδηον οὗ ΜΟΤ. ἴο ἰηϑογί ϑἴοοϊ ρῇγαβεϑ, 

ΨΏΠΕ γεῖ ἰῈ 5 υπϑαίε ἴο εχρί απ ἴπι5 αὐ Ο΄ 5 

“οχγηΐβϑίοῃς᾽ ; δηα δραίη, ἴῃς ὑνεα κη 655 ἴῃ ργδΠΊ ΠΊΔΓ 

βἤεννῃ ποῖ δπὰ ἴδεγα ὃν ἴπε ἰγαηϑβίδίογϑ, αἰ πουρῇ 

οῃ ἴδε οἵδεν μβαπά {πεν ψεγε ργεραγεὰ ἴο ἀδὶ] "τῇ 
ἃ αἰβῆσυν βυρρεπίεά ὃν ἴπε «κόλεοί- μα .767. 

δι ΠΞ. Ο νακαι. 
Δ Ὑ. ἐκκήρυκτον ἄνθρωπον. “(ἘΠ 1655, 

ἃ 3 ἐδ πδΐυτα! 56π8ς οἵ ἴδε Ηδϑ. 84)., πιυδὲ Πᾶνα 

Ὀοδη ἴαγ αν ἴο Ο΄ ἔγοτη ἀξη. χν. 2 εἴο. Βυῖ ]-- 

Ἑ“δοπίαϑ ἀρρεᾶῖβ ἴο ᾶνε δά Ἵμι]άγεη δοοογαϊηρ ἴο 

ι (ἢ γ. {1 17 ΗΛ Ηδξπηος ἴδεν ρανε ἴῃς Μιάγαϑῃηιϊς 

τοπάεγίηρ, 2γοσογέδεα, δαρελεά. Ἑυτμεγ, ἀεβρῖϊε 

πε ογάον οὗ τῆς Ηεῦ. νοτά5, ἴεν σοηηθοῖοά {Πεπὶ 

τυ, 45 ᾿πουρὴ τεδάϊηρ Ὁ 4). 

ῬῸΞ ἜΝ, Ὀχο- κί. Ο΄ σναεαί. ἩἨδὰ ὋΣ αἶξο (566 

ἰαϑῖ ποΐε) Ὀδοη δῦϑβοηϊ ἔτοπὶ μεῖς εχξ, νε τηὶρῆϊ 

παᾶνο ἴδῃ τῆς εἶδι5ο “2 Ὑ" ν; “ ἃς 8Δη ἰηξοτίοπ, α]- 

᾿πουρὴ (ἀραίϊπϑι ΝΟ. ρ. 33) ἰδ πιυοῇ ἱπιργονεβ ἴδε 

Βαΐαπος οὗ ἴῃ βεπῖεποθ. Α5 τηϊηρβ βἰδπὰ ποψέενετγ, 

ἰἰ 5βδοηις δοςῖ ἴο ἀϑβϑυτης παῖ ἴῃς ἰαῖες ννογάϑ οἵ ἴπε 

εἰαυξε ἂτὸ ρεπυΐπε. Τῆς γεουτγτγεηος οὗὨ ὙΠ πιρῃῖ 
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οδϑῖν Ἰεδὰ ἴο ἴδε οηγίβϑίοη οὗ ἴῆοβα νογὰβ ὃν Ο΄. 
(οπΊρ. ἴδε οπιί5ϑίοῃ ἰῃ χχίϊ,. 2. 

ΧΧΙΝΪ, τ ΤΌ. τῆς νομῆς αὐτῶν (ΑΟ μου); 

τεδαϊΐηρ ΤΙ), ἀπὰ υπάεγβίαπαϊΐηρ' ἰξ 45 ὨΓ1---, 

2. ΝΥ 25. Ο’ ναεαί. 866 επά οἵ ποῖα οῃ 

ΧΧΙΙ, 30. ΝΕ 

3. ὌΝ, τοῦ λαοῦ μον; Μιαάγαϑῆϊς. 

ὉΞ ἐπὶ πάσης (ουῖ Ὁ ἀπό). 
4. ὙἼ9᾽ , Ο’ σαεαξ. 

5,6 ᾶ΄ῖε νεῖν 53: π||Ἃγ ἴο χα χῖ. [ΧΙ.715, τό, τνῆοτγα 
Ο’ ἰ5 ἰδοκίησ. ὅ:εὲε ποῖς οἡ χί. 7. 

6. ὈΣῚΝ, καὶ ᾿Ισραήλ, Ὀυϊ δὲ ἢΔ45 κ. Ἰερουσα- 

λήμ. Τῆς ὈΡΟΥν οἵ τῆς ράᾶγδ οὶ ραϑϑᾶρσε ΧΧΧΙΣ. 16 

βῃου ἃ ργοῦδΌϊν Ὀς γεσίογεά ἤογο Οῇογης (σα) ρα.) 
σοηϑίοτβ ἴπαὶ χχχίὶϊ. 20, 32, ἰἱ. 49; Ζερῆ. ἰ"!. 14 ({π 

[ἢαῖ ρᾶϑϑαρε Ο' βξιιρρογῖβ ἢϊπ|} αὔογα ρδγα]]ςε 5. 56ς 
ἔχεν Π5 σγείεγεηος ἴο ΟτΆϊΖ᾽ 5 {ΠΠπιϑιγαϊζίοη ἔγοπὶ 
Ζεςῆ. ἰ. 19. 

ἸΣΠΣΣ ΓΤ Ὡρῶν. ὃ καλέσει αὐτὸν Ἀύ- 

ριος ᾿Ιωσεδέκ. δὲ" ἸἸωσεικεὶμ 56εεπὶ5 ἴο ὃς ἃ ἴγδος 

οἴ ἃ πιϊϑδγεδαϊηρ οἵ ἴῃς ρζοη. βυῆ. Ηδστζγε βυςςεϑϑῖνα 
Δρρ]!ςαἰίοηβΒ ἴο ἱπαϊνίάυδ! ἰοδάϊηρ πηδη πᾶν νε]] 
δᾶνε ςδυδεὰ νατγίεϊϊε5 οἵ τεδάΐϊηρ. ᾿[ωσεδέκ (τσὴ 

ἰ5 πιεπτοηοα Ηδρ. ἱ. 1 εἴς.; Ζεςἢ. νἱ. 11; ΕΖγα {Π]. 
2 εἴς.; Νεῆ. χιΐ. [χχὶ!.] 26. Αὖἱ ἴδε 5δπὶς {ἰπ|εὲ ἰἴ 15 
υηϑαΐς ἴο δϑϑουπὶς πὶ ἴῃς ἰγδηβίαϊογα νου ᾶνς 
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τπουρῆς [ἃ ποεα] ἴο {γδηϑβϑιτογαῖς τῆς Ξυβχ οὗ “ν. 
ΤΠοΐγ σεδὲκ τᾶν ἰπεγοίογε γεργαβεηῖ Ἔν. ὙΒε 

νίγῖι4] ἀπυρ] ςδϊίοη οὗ ΔῚΣ ἴῃ τῆς Οτεεκ (Κ. θείηρ 

ἴῃς βυδ͵εοῖϊ οὗ τῆς ρῥγεσεάϊηρ νεγῦ) βυρρεκῖβ [ἢαϊ 
{πε ραϑϑᾶρὲ δὰ δε ἰδιηρεγεὰ ν ἢ ὄνοη Ῥείογε 
τῆς τἴτης οὗ Ο΄. 

[τ 15 οὗ οουγος ροβϑίδ]ε ἴπαὶ {πε πᾶπὶε οἵ σοά 
ΓΔΥ ποῖ ἢαᾶνε ογίρί δ }ν εηϊογεα δἵ 4]}}] πο ἴῃς 

Ῥτορεῦ ἢδπὶα ροἱδοοὰ ἰη ἀρροϑίτίοη νν ἱἢ τῆς 5υῇ, ἴῃ 

ἙΣ, δηἃ πᾶν ΟὐΪν ἢᾶνα σοπια ἰηΐο ἱξ [ῃγουρἢ 

[ἴῃς δοοϊάεηϊαὶ ργεβοπος οὗ ἴπ6 ργεοεάϊηρσ ᾽ν. 56ς 
δνο.᾿5 ἀείεηςε οἵ τΠὶ5 νίειν ἰὴ 5 αἰδουδοίοη οἵ τῆς 
Ρᾶ55ᾶρΈ, ΡΡ. 239 Η. Ννε σαπηοῖ πονένεσγ ἰεῖ μ855 
ὑπο ἢ] ησεά ἢί5 σἰαϊεπιοηΐ ἴδ “ὄνεη ἴῃς Μα455ο- 

τοῖς δοοδοητυδίίοη ϑθεπὶ5 ἴο ϑδῆενν οἰδαγὶν ἴδδῖ “"ε- 

Ὠοναῖδ᾿ Ὀείοηρβ ἴο ἴπε 'ινογά ρτγεοςαΐϊηρ. Τῆς 
δοςοηῖ ἰ5 ἱπάδεά ἰη ἔογπὶ ἰάἀδητίςαὶ νὴ οης οὗ τῆς 

Πιϑεηςῖνοβ (589) Ὀυϊ ἴῃ δοοογάδηςες ψ ἢ τῆς 

βομησνδαῖ ἰηϊγίςαϊο ἰαννς οὗ Ηοῦ. δοσοητυεφίίοη πλιςῖ 

μεγε δὲ νίγίυα! Υ ἃ (οη)υποῖίνε, ΟἿΒ ὈΥ πᾶπιε, 

Ψ Πο56 Τὰπποιίοη ἰ5 ἴο ἀϊνἀς τινοτά5, ᾿νῃιςῃ, τπουρἢ 
ςοπηδοῖεα ἰῃ 56π586, “1ἴ πιρῃϊ πενογίε} 655 56 6ΠῚ 

ἀοοίτγαῦ!ο, ίος τῆς αἷς οἵ εῆεςϊ ἴη ἴῃ6 τεδαϊΐηρσ, ἴο 

βοραγαῖα ΌΥ ἃ εἰίρῃῖ ραυπε᾿." Τῇ ἰΐ 5 ραίη {παῖ 

1 νίεϊοες, 7 γα: οΝ ἐλ ἱπρεμαίίον ο7) ἐΔε πουενίγονε 20. «αὐζεα 

Ὅν οτέ Βοοῖ: ο7) 1λε Ο. 7Κ., Οχίοκά, 1887, Ρ- 120. ὅ:εε ἔυτίπεῖ οἱ ἢϊς 

Ῥᾶγες (οἰ ονίησ, δπὰ οοπίγαςὶ ἴῃς Λιπειίοπς οἵ ἈἸΟῸ 85 σίνεη Ρρ. 

12. 110. 
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[6 δοοοπίυδίοη, ᾿νμαΐονον [15 δυιϊ ποῦν πᾶν ὃς 

νν γ᾿, ἰβ ἰῃ ἔδνοιι οὗ σοηποοίίησ Ὁ “. 

γ, 8. Ο’ ναεαΐξ, Ὀυϊ ἴπ6 σὺ. ἀρρθαγ δἴϊεγ ὑ. 40 
ν ἢ κ σῆς νατίατίοηβ (οη ψὨΙοἢ 5ες (ογ. 8 ποΐῖθ οὔ 
ΧΧΧΙΪ 14---26, Ρ. 65), [58 αἰδοζγερᾶηον ἱπ [ἢ οὶγ 

Ροϑίτίοη {4|Π[Πὴρ ἴῃ νι τῆς συρροπίτίοη οὗ {δεῖν 
ϑρυγίουθη655 ἰῃ ἴΠ|5 ρίαςθ. ὅ6ςε αἷϑο οἡ χί. 7, χν. 
13. 

9. ΣΟ. συντετριμμένος ; τοδάϊηρ Σὕ. 

ἡ Ρ ἼΣἼ, εὐπρεπείας δόξης αὐτοῦ. ΤὮΟΥ 

866πΠῚ ἴο πᾶνε τεδά ((ογ "1) ὙΠ. ΤΠοῖς Ηροῦ. Μ5. 

Μὰ5 Ρεῦπαρβ ὈΪυγτεα. Νονθεγε εἶδε ἄοεβ δόξα 
τεργοβοηῖ ΡῬ Τῆς παᾶγεϑὲ ρᾶγδ!]εὶ ἰ5 52, δοξασ- 

θήσεται, 15. ν. 16. 

10. ΤῊΝ ΠΝ Ὁ ΒΝ 3. Ο’ νυαεαί. Ὑετε 

ςδη δὲ [{π|6 ἀουδιὶ (ἀραϊησι Οἱ.) ταὶ οἠς οἵ οἴπογ 
οὗ ἴῃς ἴνο οἶαιι565 οὗ ἴδε συ-., νης ἢ οηά ἴῃ Ἢ, ἰ5 

βρυτίουβΒ. Τὸ ἴδ ὔῦϑβεηςε οἵ ἴῃς ἢγϑι οὗ ἴΠ65ς ἔγοπὶ 
Ο᾽ ἴἰοχῖ πᾶν Ὀς δαάεὰ τε ίαςϊ ἴπαὶ ἰξ Ῥδδῖβ ἃ 
βυβηςίδηϊ Ξἰπλ ]ἀγν ἴο τῆς σεοοηά ἴο 1051 υ8 ἰπ 
οοη͵δοζυγίηρ ἰτ ἴο Ὀ6 ἃ ρἷοβ5 οη ἃ δἰυτγοά τοχῖ, δηὰ 
βυρρεκῖοα Όν . 14. Εὐυτῖποτ, 1Π|5 παιπηοηΐζοβ ΠῚ 
τῆς ἰορσίςαὶ σοηποχίοη οὗ ἴῃς νποΐΪε ράϑϑᾶρσε, ἰῃ 
νυ οἢ, ἰΓ ννς (οἷΐοιν Ο’ ἃ5 ουὖγ συϊάς, ἴῆς ᾿πίᾳυ τε 5 
οἵ ἴῃς ργορῃεῖβ δηὰ ργίεϑίβ θεοοπὶὲ σταάυ δ} πιοῖς 

οἰοαῦῖὶγ ἱπαϊςαῖοά, ἘΠ] τπον ἃτὰ δῖ ἰαδῖ αἀςβηϊτεὶν 
βρεςοϊβεά ἰη ἴππε ἰαϑὶ βεηΐεπος (τ΄. 14). 

ἄν. τούτων (ϑ ; αυϊϊε 1υϑε Δ 0Ϊγ. ὅ96ς 
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λοῖ ηοῖς. Τῆδῖ ἴἢε δι 1ᾶγ σταὶς “ Ῥγοοϊῖνὶ Ἰοςιοηὶ 
Ρτγααϑῖδιὶ δγάυδ᾽ ΌὉῪ πο πιδδῃβ δἰνναγβ δρρ ϊε5 ἴῃ 
ϑδυςἢ οδ565 ἰ5 "ΠΠυϑϊταϊεα Όν τσ. 17. 966 ποῖος 1ῃογα 

οῃ " ΝΣ 
ΓΝ). 8566 οἡ ἰχ. 9 [10] 

ὈΓΙΝΉΘ, ὁ δρυμὸς (Ὀυϊ ΑΟ δρόμος) αὐτών. 

πῆρ. οὕτως (ΑΟ οὐχ οὕτωςλ ὅ:ε οη νἱϊ. 6. 

Ι14.-. ὉΠ. "Ἴ'. χειρῶν πολλῶν (ΑΟ πονηρῶν) ; 

αἰν!άϊηρ τῆς νογὰβ δίξεσ ἴῃς Ὦ πὰ γϑδαΐϊηρ ἴῃς 
ἰαῖϊεγ ρατὶ δ5 Ὠ 3 

3) ὙΥ 9. τοῦ μὴ ἀποστραφῆναι. Το τπαᾶΐκο 

τς Ηεθϑ. σταπιπηαῖίςδὶ νγῈ πιυβὶ αἰΐεγ ἴο ὩΣ (οσ 

327»). 

15. ὅϑεεοη ἰχ. 1415} 

ι6. ὯΞ» ὨΝΞ), Οἱ πασχα, ὨΝΕΞΘΣῚ ὈΝΕΣ ΒΒ 
ΡὈτεϑεηϊοαὰ ἢῸ ἀϊιουν ἴο Ο΄ ἴῃ συ. 2ς. ἧνε πιᾶν 
τῃοτγείοτε σοηϑίάογ [Πα ἴῃς Ξοςοηα νοτγὰ ινὰς αθϑοηΐ 
ἔτοτα τῃςοῖγ ἴοχί Ποῖα. 

17. ΣΝ ὈΣΟΝ. λέγουσιν (Αᾳ. ϑγηηηι. δα ὰ 

λέγοντες). Τηίς, 85 Ὀοΐπρ ἃ οᾶϑε ἴδε Ἴοηνεῖθς οἵ 

ἴποϑθε δηυπιογαϊοα ἰῇ ποῖς οὐ {1 1, πᾶ ας ἰἴ ρἱδίη 

(Ππᾶὶ τῆς ἰαΐοτι, ψνἢ1]6 βυγνίνίπσ δπιοηρ τῆς ΑἸοχ- 
δηατγίδη [ἐνν5, δὰ οσεαϑοὰ ἴο ἢᾶνα δὴν τγεδὶ εἰσηϊῇ- 
οᾶῃςο ἴο ἴπεῖγ εαγθ. (οπΊρϑτγε ποῖς οὐ τ᾿. 30. 

Εν Ἃ ὙΝΟΌΟ, τοῖς ἀπωθουμένοις τὸν λόγον 

(Ξ ὙΠΩ29) Κυρίου ; πιο πιοῦε ϑηποοΐῃ Ϊγ. 
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ἜΥ; ΓΞ Ἵ" ὕ5). καὶ πᾶσιν τοῖς πορευο- 

μένοις τοῖς θελήμασιν αὐτῶν, παντὶ τῷ (Ὁ ο»ε. τῷ) 
πορευομένῳ πλανῇ καρδίας αὐτοῦ (λδ" -τῶν) ; Όγ οοη- 
Βαϊίοη. Εογ πλ. 85 γεηάογίηρ οἵ "2 5εε οἡ 111. 17.ὕ 

ι8. ΦΞ. ἐν ὑποστήματι. ΤὮε πεαγεβὲ ρᾶγα]- 

6] ἴο 1ῃϊ5 γτεπάδσίηρ 5 ἴῆε ὑπόστασις οἵ νυ. 22. Οη 
ἴῃς οἵμεῦ παπᾶ ἰῃ νί. 11 ννὲ ἢανε συναγωγὴ δπὰ 
ἴῃ χν. 17 συνέδριον. 

ὉΘΩΝ. Ο΄ σνασαΐ; οὈνϊουϑ!Υ δη ἰηϑβογίίοη ἴίογ 

τῆς 58 Κ6 οἵ 5πηηοοΐπηδ558. 

μ᾿) (᾿ “) 1, Ρ Ὑ1. Ο’ ση͵αεαίξ. Μ58. 88 

πὰ 5Η. ἅρτες «πὰ ΄-. 

20. 1322 ΠΣ ὈΣἾΣΡΡΙ. νοήσουσιν αὐτό (ΑΟ 

αὐταλ); ἜΠΤΕΝ ΠΣ. Οοπιρ. ΧΧΧ. 24. 
22. Ὁ Ὁ ὈΘΎΘ. Ο΄ ναζαὲ; ἰπϑεγίεά (ογ πε 

58Κε οἱ ἱπιργονίηρσ {πε ράᾶγα 16} 15π|.Ὸ. ΕΖεκ. χιϊΐ. 22 
ΓΊΔΥ ἢᾶνο ουρσραλρίοα 1, 

23. Ο᾽ πιᾶΐκες 1ῃ15 οἱ δὴ δῆιγπιαϊίοη, ποῖ ἃ 

αυσδτίοη ; δηὰ τστγ. Οαοά, 845 υπΐνεγϑα! γ ργεβεηῖ, 
οδη ἤενεγ Ὀς «δἵ ἃ αἰδίδηος. δϑυςἢ ἰ5 ἴῆς τπουρῆῖ 

οὗ συ. 24. Βυῖ ἰαἴεγ ἴπεῸ ν. 5 πιδάς ἱπίδετορ. ἰῃ 
ογάεγ ἴο πιοεῖ [πὰ αἰδῆου Υ ργεϑεηϊοα ὃν ἴῃς ἰδοῦ 
] εν ϑ Τοοποσρίίοη, νὶΖ. [παῖ Οσοά ἀνοῖε νον 
δραγῖ ἔγοπὶ πηεῆῃ. 50 Οἱ. ΜίΎῦᾷἷΘὸ  ποινονεγ ἰ5. (ο]- 
Ιοινοὰ ὃγ 51 εν. 

26. ΓΙΌ ΛΞ τὰ θελήματα. ὅεε οη ν]!!. 5. 

27. ἜΣΤΙΝ. Ο’ υσεηΐ. 
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15. τοῦ νόμον μου; εἰϊιεγ δῃ ΘαΎΪΎ Ἔτγοῦ 

οἵ δᾶσ, οἵ ἃ πιᾶῦρ. σίοβϑβ οὐ 7. 

28. ΠΝ. (29) Οὕτως οἱ λόγοι μου, λέγει 

Κύριος. Ο’ 15 ὃ Ῥε Ρτείεγγεα. Α εἰΐ'ρῃξ οοηδιδίοη 

ἴῃ. Μ.Τ. ας εατγίοα 513 ἱπῖο [δε πεχέ νυ. 

20. εἴτ. οὐκ ἰδού (δξ οὐχί; ΑΟ οὐχ) 5εεῃηι5 ἃ 

ἄουδ]ς σεηάεγίηρ, ἐδ. Ὀθείηρσ ἴῃς οτίρίπαὶ οπα. 

34:. ὈΝδδ ὈΠΡΡΠ, ΝΑῸ Μᾶνε τοὺς ἐκβάλ- 

λοντας προφητείας (Α -τείαν) γλώσσης (Α -σσῃ). 

ΤΗΐβ δηὰ τ᾿. 30 ᾶἄγὲ ἰδοκίηρ ἴῃ Β. Τῇῆῇε ἜὌχρτγοβϑίοη 

ΡυζΖίεἀ τς ἱγαπϑίδῖοσθ. ὙΤεν ἱπεγείοτε ρᾶνε ἃ 

ςοηεοΐαγαὶ τη ετγίηρ, νι ἢ σᾶπ ΟΠΪγῪ δὲ ρᾶγαὶ εἰ εὰ 

ὃγ παῖ ἴῃ ]οῦ χχίϊ. 22 ΠΣ ῬῈΒ ΝΣ ΠΡ. ἔκβαλε 

(δυϊ ποῖ 50 δὲ) δὲ ἐκ στόματος αὐτοῦ ἐξηγορίαν. 

Ὠκ ΔΝ. ΑΟ πᾶνε καὶ νυστάζοντας νυσ- 

ταγμὸν ἑαυτῶν (Ο αὐτῶν). Τῇεν οοηπεςοίεα ἴῃς 

τννογάς νῦτῇ Δ). 

32. ὙΦ ΓΙΌ ἘΣ. πρὸς τοὺς προφή- 

τας τοὺς προφητεύοντας ἐνύπνια ψευδῆ (Α Ψ. ἐν.) 

Οοτ. (Ρρ. 62) οοπϑβίἀδγϑ δῃ οτρίπαὶ ὮΝ 32 ἴο πᾶνε 

Ὀόοη οπιἰτιοὰ ίγοπι τῇς Ηςῦ. ἰεχῖ, ποῖ δοοίἀεηδ}}γ", 

δυῖ ΌΥ νὰν οἵ βυρροτῖ ἴο ἴπε ἰάεα (566 ποῖε οἡ 

χχίχ. 8) ἴμαιϊ “ ἀτεᾶπιβ.. τε βητίγεϊ Υ οὐϊϑἀε [πε 

Ῥτονίηςε οἵ 8]} ΡΓοΡρδεςΥυ, ΜΠοῖΠεγ ίαϊσε οὐ ἴσας." 

ὈΥΞΌΝ, καὶ οὐ διηγοῦντο αὐτά; Ὀυϊ:ϊ Αρ 
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οαχίξ οὐὐὁ Εογ Οἱ 5 ἰγεδίγηεηϊ οὗ ἴῆς ποραϊΐνα 966 
ΟΣ ΧΥΠ]. 18. 

23. ἸΔΕΓῚΝ ΡΡΆΒΟΣΝ ἢ ἱερεὺς ἢ προφήτης 

(Ν᾽ ὁ πρ.) 866 οῃ νί. 13. 

ΝΘ ΓΘ ΤΣ. Ὑμεῖς ἐστε τὸ λῆμμα; τίσ εν 

ἀἰνίἀϊπρ δ ΩΓ ὩΡΣ, 504. διεγίθυϊεβ ἴο Αᾳ. (πὰ 

80 ἰπ Ζεοῇ. ἰχ. 1) ἴδε γεπάεγίησ ἅρμα (ἾΔΩ.2,10) 
ἰηϑδίοδα οὗ ὥρμα, ἴο ννῆϊςἢ 8:1 [6Γ. ταϑιῇςα5. 

36. ὙΠ. ὀνομάξετε (Ὁ -ξζητε); τεδάϊηρ 

ἘΌΝ (οπιρ. τ[ἢς Ηἰρἢ. 45 τεπάογεά ἴῃ οϑῇ. 

χχῆϊ, γ; 5. χίχ. 17, χχνὶ. 13; Απι. νί. 10. 

ὈΣ θνε,. ὈΡΘΕΣΊΙ. Ο’ υσεαξ; ἃ ἰαῖεν δα αϊτίοη, 

85 ἴῃ δοςυπιυϊδείοη οὗ ορ Ποῖ5 ευρροβῖβ. 

37. 15 Γῆ, ΠΣ, Ο σαραέ (0 ἀαδ.); Ρτο- 

ὈδΌΪν δ ἰηβογιίοη βυρσραρῖοα Ὀγ νυν. 35. ΤΠα δαάϊ- 

τἰοηαὶ ερίτπεῖβ οὗ σοά ἰῃ ἴπε ατεεκ οἵ συν. 37, 38 

Ροίηϊ ποινενεγ ἴο ςογγυρίίοηβ ἱη Ο΄ 85 νν εἶ]. 

38. ὙΠΌΝΡΏ.. ἢ, Ο σαεαϊ. 

39. δὲ) ὈΣΓΙδΣ 52). ἐγὼ λαμβάνω ( Τ Ὁ). 
Ο’ ἰ5 οἰδαγὶν γτίρῃῖ, ου δοοουπὶ οὗ [ῃς δ Ὁ, 0). 

ἰ5 ἴῃς ργεναιπσ νοσζγά ἰη ἴπ6 ρᾶϑϑᾶσε. Αἢ οτισίηδὶ 
ΠΣ) νν»ὰϑ8 ντοηρὶν δϑοογί θεά ἴο ἴῃς τοοὶ ἥἸ), δπὰ 

ἴῆς " ἰπβογίεα δοςογαάϊησὶνγ. [τ 5 γεπηαγκαῦϊς τπδΐ 
δἰ πουρσῇ Ο΄ νεγὰ αὐτὸ ψΠΠἰππρ ἴο τεργαβθηῖ, 85 (ἀγ 
ἃ5 πηρῃϊ θς6 ἄοης ἴῃ ατεοκ, πε ὑϑᾶρὲ Όγν νῆϊςοῇ τῆς 

βηϊῖϊε νεγῦ 15 οπηρῃδϑίζεά Ὁ δὴ ἱπῆη. δῦϑ., ὄσνεη 

ϑ. 12 
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ψῃεδη τῆς Ηεςδ. ἴαχε οοηϊαίηςα ποιϊπίηρ ἴο ᾿51}ν 
00 ἢ τεργοβεηϊδίοη (5εε ἰηπίδησες οἡ ἰϊ1. 1), ἴδ ν 

γεῖ ψεσα δἷϑο ποῖ πη ΠΠπρ ἴο ἰσῆοῖε τῆς ἰαϊοΠ,, 
ψ ἤδη [ἴ ἀἸα ἀρρεᾶσγ. (ογρ. ποῖς οὐ ὕ. 17. 

ΒΓ ΟΡΌ. Ο΄ σναεαί (9 ἀαό.); ἰπϑεογῖεα ἔτγοπὶ 

ΝΙ. 15. 
Ἐογ Ο΄ "5 ἰπϑογίίοη οἵ συν. 7, 8 δ ἴῃς οηὰ οἔὗὨ [ἢϊς 

οὮΔΡ. 8566 οὔ συ. 7. 

χχίῖν. 1. ὍΘΙ ΤΙΝῚ. καὶ τοὺς δεσμώτας 

(Δ οπλ.); 85 ἱπουρὰ γοδαΐϊηρ ἽΘ. Τῆς ΗἩςοῦ. 

ννογὰ οσουΓβ οἰβονῆεγα ἴη χΧχίχ. [χΧχχν!.] 2 (νῇεγα 
Ο’ 145 ὃ. καὶ τεχνίτου); 2 Κ. χχὶν. 14,16 (τὸν συγ- 
κλείοντα); 15. Χχίν. 22 (ὀχύρωμα), χΙἰΐ. 7) (δεσμών) ; 
Ῥ5, οχΙϊ!. [ςχ]!.] 8 (φυλακὴ). 

8. ϑδθοῦ . 1. 

5. ΠῚ) ΣΤᾺ, τοὺς ἀποικισθέντας ἾἸου- 

δαίους (ΑΘ Ἰούδα). Εογ τῆς τεπάεξπον ἴο 5υῦ- 
β[ζυῖϊς ἴῃς σοηοτεῖς ίοΥ ἴῃς αὐϑίγαςϊς σογηρ. νἱϊ. 32 
(ΠΛ ΠΣ), 34, ΧΙ. 18, ΧΙΧ. 34, ΧΧΧ. [ΧΧΧν]ϊ.] 10, 

χὶνί!. [Χχίχ.] 7, χ νι, [ΧΧΧί.] 23. 
6. ΝΟ, Ο δἀάϑβ εἰς ἀγαθὰ (Ὁ οπι.) ἔγοπι τῇς 

Ῥτενίουβ οἶδυ56. 

8. ἢ. Ο’ ναεαί. 

9. ΠΡ. Ο΄ συαεαΐ; ἃ γρἷοβθϑ. οὐ ψΣ, οΥ 

“ ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ αἰζίορστγαπι" ((ογ. Ρ. 61). 

ΠΧ. εἰς μῖσος; 85 1μουρῃ Πρ, Ὑῖ ἴπ 
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Ὀευῖ. αν. 37; 2 (ἢγ. νἱϊ. 20 πεν γοηάογ διήγημα, 
δηὰ ἰη 1 Κ. ἰχ. 72 λάλημα. 

1Ο. ὈΓΙ ΤΉ]. Ο΄ νυαεαΐ; Ῥεῖπδαρϑ δὴ ἰη- 

βεγίίοῃ ἤότῃ 2 (ἢν. νὶ. 25. 

χχν. ὅεε Ὅοσγ. (ρρ. 53 ἢ) ἴοσ ἴδε εχίεηβίνε 

οἴδηρεϑ δάορίεὰ ὃγ Πίπι ἰη πε πιαίη ἔγοπι 5οῦνν ΠΥ 

(Ζεϊξελγ ἄ. 44. Τ. γϑλέεεεησολαί, νῖϊ!. 177---1090)}. 

Ι. ὅ533.. οὐ, Ο’ σὙηἡσὧοαΐ (Ὁ λαδ.); ἃ σἷοϑ5. 

2. δ 33 ἸΘῪ. Ο’ ναεσαΐ; ἃ δῖοθ5 Τοοῆδε- 

αυσηϊίαὶ οη ἴῃς τέβοθάϊηρ᾽ 

(29) “ὦ. Ο ναεαξ. 

3. 5. Ἐν. ἷὦ 5. ποῖ ἰΚκεὶν τπὰῖ 3 Ψουϊὰ 

Βεγα βανα ὕδεη αἰϊεγεα ἴο ἴ3, ἀπά ἃ5 τη 5 ῥγδροϑί- 

ἔου ἰς ψεϊτῖοη ἰη 1, τὰς οαθε αἰθῖεγβ ἔγοπὶ ἴπε 

οἰπιρὶς οοη[ιβίοη οὗ ἰεϊΐετβ ἀεαὶὲ ψ ἢ ἴῃ ποῖς οἡ 

ΧΧ. 17. 
ἡδεξ. ᾿Αμώς. ὅδ6θοη  !. 2. 

ὅχε,, ΠΣ. Ο’ ταεαΐ; ἴαϊκεϑη ἔγοιι ἱ. 2. 

Ἐρρδσ; εὖ. Ο’ ταεαΐξ; δῇ ἰηϑεγζίοη ἔγοπὶ βυοῖ 

ῬΑ55Α 68 85 νἱϊ. 13. 

4. Τὴ" γι ν. καὶ ἀπέστελλον. ΤΗΪΐβ5 ΓΚ. 

Ὀτοακϑ ἧ ὦ τοππεχίοῃ, ἰ5 υηϑφυϊῖαῦ!]ο ἰη ἰῖϊ56 στοοκ 

ίοττι ἴο τς πιουῖῃ οἵ 7ετεπιίδἢ, 45 τείεγγίηρ ἴο 

ραϑὲ ρεπεγδιίοῃβ οἵ ριορμεῖβ, δπὰ ἰ5 τμεγείογε δη 

ἱπιεγροϊατίοη ἰπ Ὁοῖῃ ἰοχῖ5. Τμδῖ ἴῃς ατεεκ ρίνεϑ 

12-.2 



[180 ΤῊΕ ὈΟΒΙΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ἸΕΚΕΜΙΑΗ. ΧΧν. 4 

05 [Π6 οἷάετ ογπὶ ἰ5 σῆενγῃ Ὁγ (4) ἰἴ5 οοἰποίάεπος 
ἢ τῆς ἰαηρυαρε οὗὨ νὶ!..2ς ζἔ (ςοπιρ. χὶ. 7 () ἔτοῦι 
ΜΠΙΟἢ ἰξ 15 ἴακεϑη, (ὁ) ἴπς αῦϑβεπος οὗ ποι βςατίοη οὗ 
ἃ οἤδηρε οὗ ϑυδ͵ες. ΜΟΤ. 5668 ἴο γεπῖονε [ἢ 5 

Πδϑῆηςϑβ, δηά, ἰῃ ἀοίπρ᾽ 50, 4]ἴ6γβ [ς οοηϑίγυςτίοη 
ἴτοτι ἴδαϊ οὗ “Ἶ σοηνεγοῖνο, 45 ἰπουρῇ ἱηαἰςατίηρ ἃ 
αἀαῖς ψῆδη ἴπδὶ οσοηϑίγιςϊίοη ννὰ5 αἱ ἰϑαϑῖ οὐϑο- 
ἰεϑοθηΐ. 

ἩΠΣ ΤΙΝ, τοὺς δούλους μου. ὅ5εε ρτγενίοι5 

ποῖα. ᾿ 

ς. “ὃν 15 ἃ διῇ σοηϑίγυςτοη, 45 ἴῃς ραϑϑαρα 

ῃποῖνν βἴδηάϑβ, Ὀυϊ ποῖ 50 (566 ποῖς οὐ νυ. 4) 1{οἱποα 

ἴο Ψ. 3 (ἤδη Ὁ δὲ) ἰ5 ἴῆεγε οπιίτιθά). 

ΓΤ 1Γ). ἔδωκα ; ὈΥ ννᾶγ οἵἁ Βαγπιοπίζίηρ νἱ ἢ 

τῃεῖὶτ ίογπὶ οὐ τῆς ρῥγονίουβ ὑ. Τῆΐβ ἰ5 ἃ οἰεδαγ 

ἰηαϊςαιίοη (αραϊποι ΝΟ.) [παῖ Ο’ ννεζε ποῖ ἴῃ τῆς 

μαδὶς οἵ βγπιῖὶν δάπογίηρ ἴο ἴπε Ηςῦ. ἴεχὶ Ὀείοτε 
1Π6πὶ ννῆθη πον σὰν ννμαΐῖ ἀρρθαγεαὰ ἴο ἴπεπὶ ἴο 
δε 8δηῃ δάεαυδῖε γεᾶϑοη ίογ Ἵσῃδῆρα. 

6. Τὴ, με. Ηετε τς οἴδηρε ὈΥ νγᾶν οἱ 

μαιιηοηϊζίηρσ δῆεςϊ ὈοΐΠ ἴεχῖβΌ. Τῆς Ηθῦ. ννᾶϑ8 

οτρίπα!!ν “ ΓΤ (Ξ- ΠΤ). 

ὈΡῸ »ς δ). τοῦ κακῶσαι ὑμᾶς. Ἠετο τῆς 
Βατγπιοηϊζίηρ᾽ ἰ5 οοπῆπεά ἴο ἴδε Ηερ., Ο΄ ρίνίπηρ᾽ υ5 

τῆς τεπάεγίησ οἵ Ὧ99 νΡ, ΜΠ οἢ ϑἴγαπροὶν Θηουρἢ 

85 ΟὨΪγ δυγνίνεά ἴῃ [5 ΗΘΌ. 5πᾶρε ἴῃ ἴῃς ρσίοϑβ 
(οτπηίηρ ἴτε στεαῖογ ρατῖ οἵ τ΄. 7. 
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"“ αν ὨΝ. Ο’ νυαεαίἥ. Τῆς νογάϑβ ψεγςε ἰη- 

βεγίοα τῆτσουρἢ ἕαίΐίαυτε ἴο ρεγοεῖνς {μαὶ ἴἢς Ρῥγε- 

οςὐϊηρ ὃς τοίεσγεα ἴο ἴδε ρτγορμεῖ, δπὰ ἴπαϊ ἰΐ 

ννἃ8 σοηβοαυθην οοηηεοϊοα ἢ σ. 3. 

ὯΞ». - "9. Ο’ συαεραΐ; ἃ γρῖίοβϑβ, κυρρεκίεα 

Όν ἴδε αἰ πιῖαγ ἰαπριαρε οὗ συ. 6. 

9. ἘΣ ΣΡΕΣ πατριάν (ΖΑΟΓ᾽ ρῥτγεῆχ 

τήν). πᾶσαν ταυβὶ πᾶνε (4]]εη ουΐ, ἃ5 ἰ5 5Βδινη ΟΥ 

τς Ξυδϑεαυςηῖ Ρ]. 5ΞυἘῆΧ. 

ἼὩ}.. ΟὈΝ. Ο΄ τναζαέ; δῃ οὈνϊίουβϑ ρΡ]ο55. 

Οὔβεσνε {Π6 ΠΥ ποβ8 οὗ ἴῃ ςοπεοίσχιοτίοη οὗ ὃν, 

Εὸς Ο΄5 ποη-τεοορηϊίοη οἵ {Πἰ5 {Ππ|6 οἵ Νεῦ. ἰη 

Μ.Τ. 5.6 οὐ χχνίϊ. 6 [χχχὶν. 5], χ τ, [1.1 το, δηὰ 

ἵνο. ΡΡ. 243 

ΡΑΝ Ο’ ναεαΐ; ἃ 5]055. 

ὈΣΙΘΊΠῚ. καὶ (Δ οπι. καὶ) ἐξερημώσω αὐτούς ; 

τεδάϊηρ 3 ἴίογ 8. ἔογ οἴπεγ ἰπϑίδποεβ οἱ {Π|5 

οοηζιϑίοη 566 Οἡ ΧΧ. 17. 

ΓΑΔΎΤΡΙ. καὶ εἰς ὀνειδισμόν; 45 ᾿πουρἢ τεδαϊηρ 

ΓΕΎΤΆ. τ 5 τε] καῦϊς ποννενογ {παῖ τῆς ΗἰρΗ. 

οἵ Ὁ ἰ5 ἴῆυυ τεησοτγοά ἴῃ οἷχ ᾿πϑίδηςδϑ. 

Ιο. Ὁ ΤΣ ο. ὀσμὴν μύρου. ΝΥ», «πὴ Ὠαγαϊν 

ἱπγαρίπς τς ατεεῖκ ἴο ὃς οτίρίπαὶ. “Ἃ ἴπ ἴῃς βεῆϑςε 

οὗ πι! }ςἴοηθα πλαξὶ πανα Ὀσδη 50 ΠΕΠοΐἜΠΕ}Ὺ (Δπ,} 1 Γ 
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ἴο ἴῃς ἰγδηϑίδῖοσβ [ἤσουρῇ Εχοά. χί. κα; θδυῖ. χχίν. 

6, “εγε ἴον πᾶνε μύλον, Βυΐ {πε ίδοϊ {παῖ ΠΡ 

ἴη 15 ογαϊπασυ 56η56 οἱ δαΐση7 ννὰ58 τοηἀεζεα σϑησ- 
ταῖν ὃν ὀσμή, οουρ]εἀ ψνίτ ἴῃς οσοττυρτίοη οὗ μύλον 
ἰηῖο μύρου, εα5νν Μἤεγε {πε σοηϊεχῖὶ βεϑοπιθὰ ἴο 
βυρσρεδὶ ἰἴ, νουϊὰ ἰεδὰ ἴο τηᾶῦρ. σίοϑϑεϑ, ἴῃ {{π|6 

τἰακίησ ἴῃς ῥΐἷδςος οὗ ἴπε ἰοχί. 

ας. ὍΒ5 ἼΕΓΓΙς ΠΡΝῚ ὉΔῚ ὙἹΩν), καὶ 
δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν. ετε απὰ ἴῃ τ. 12 Ο΄ 
Ῥίέεβοσνοβ ἴοὸσ ι.5 ἴδε ογίρίηδὶ Ηερ. Ὅῇῆαν τεδὰ 

ὈΝἾΔΞ, Ῥυὶ (αΠεἀ το υπάεγβίαηα τῃ6 πιεαπίπρ οὗ Ὁ 

ἤδη οοηϑίγιςϊεα [ἢυ5, νίΖ. 29 παῖζε 10 σεγυε. (( οτῃΡ. 
Χχχχίν. 9.) Τἢαε δθηϑὲ οὗ ἴῃς οἶδιιϑα ἰ5 [δῖ “τῆς 

[Δτ}}|65 οὗ ἴπῸ ποῦ 5841} Ὀγίηρ ἴῃς [εἰνϑ δηὰ (Πς 
ΡῬεορ 65 ψῇο Ὀογάοσ ὑὕροη τπεὶς ἰδηὰ ἰηΐο Ὀοπάδρα. 
Ι,μδἴεγ ἴῃς Ηςῦ. οοργίϑΞϊ, (αἰ Πρ Α'5ϑο ἴο ρεγοοῖνε [ἢ 5 

56η56, οῃδηρεὰ “Δ ἰηἴο “Δ, ἃ σἤδηρε νῇῃϊςῃ, ρτο- 

νι ἀΐηρ Ὁ ΝΠ ἃ ϑυβ]εςῖ, ἰεῖς 1 νους δὴ οδ]εςῖ. 
[Ὁ ογάδγ ἴο ΒΌΡΡΪΥ οὔς "ἢ ὌΝ νν85 ἰηϑδεγίθα, 

12. Ὶ ΩΣ ΘΟ. Ο΄ ναεαί. ΔΝΏΘη, οὐἱηρ 

ἴο {δε πλϑυπαἀετβίαπαϊηρ οὖν. 11, ὙΞ} δὰ οπδηρεδὰ 

ἰῖ5 βυν)εςῖ, ἴῃς τείεγεηος οὗ ΝΗΣΣ Δ ννὰ85. πὸ 

ἰοησεῖ οἶεασ. Ηδηςε [δε δαάϊκίοη "ἃ Ὅν, δηὰ 

Ιαῖοσ ἰπ ἴπε ν., οὗ ὉΣῚ9 γα νυ). 

ὈΣΤος μὰν ὈΝ.. Ο νασεαέ(ΑΟ φησὶν Κύριος). 

ἜΣ ΤῊ ὩΝ Ο΄ υσεαί. 966 ͵ἰ45ἴ ποῖε Ὀυϊ 

οῃα. 
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ι3 [141. Ὀλϑτ Ὁ; ὙΠΟ ΝΣ τζὴς, ἃ 
ἐπροφήτευσεν Ἱερεμίας ἐπὶ τὰ (δ᾽ ο»». τὰ) ἔθνη. 
ΤΒογουροη ἔο!ονν τὰ Δέλάμ, Ο δάἀάϊηρ ἐν ἀρχῇ 
βασιλέως Σεδεκίου βασιλέως ᾿Ιούδα λέγων, «411 τῆϊς 
πον βἰδπαϊηρ ἱπ χίῖχ. 34 οὗ Μ.Τ.., δπὰ ἴπογε ἰογηγίησ' 
{πε πεδαάϊησ οὗ οπς οὗ {πε ργορἤδοϊεβ δρϑίηβί 
ἰογείσῃ παιίοηβ. ὅ6ε ἴδε αἰδουδπδίοη ψἢϊς ἢ ἰο] ον 5 

ἃ5 ἴο ἴπε ροϑίτίοῃ οὗ ἴποβε ργορῇδοίθβ. 
14. Ο΄ ναεαί. 856 (οἸ]οννίηρ αἰδουπϑοίοῃ. 
Αἱ τ{Πϊ5 ροίηϊ οσουτθ ἴῃς πηοϑβῖ τηδυκεα αἀἰβογερ- 

ΔΏΟΥ 85 ἴο ογάεσγ δεΐννθδεπ ἴπῸ ἴνο ἴεχίβ. Ηδσε 
ἴο] ονν ἱπ Ο' τῆς ργορπεςοίεβ ἀρδίηϑί ἰογείσῃ παίΐοῃϑ, 
ΨΏΠῸ ἢ ΜΟΙ. πον ἰογηὶ οἣδρ5. χῖν!.---ἰ, ΑἾ580 
(ἢ6 ῥγορἤδοίεβ αῦα αυἱῖα αἰ ἤεγεητν στουροά ἰη (πε 

ἔνο ἴεχῖϑ. 

Τῆυβ ἴνο αἰκείηςξ αυεϑτίοης ργεϑοηῖ {Ποιηβαῖνεϑβ: 
15. Ατε νὰ ἴο ρῥτγείεγ ἴπε ροβίτίοη νῃϊοῇ Ο' 845- 

δ'ρῃϑβ ἴο ἴῆ6 Ριορῃοοίο5 85 ἃ ῃοΪο ἢ 
25. Ατε νε ἴο ργείεσ Ο᾽5 σγτουρίηρ Ὁ 
Το ἴδε ἢτϑὶ αυοϑιίοη νὰ ᾶῦα αἰϑροϑβθα ἴο δηῆϑννεγ, 

65: ἴο ἴδε βοοοηά, Νο. 

Ι. ἴη ἔανουγ οἵ πε ροπίτίοη ᾿ἩνΠ]οἢ {ΠΕ Ὺ οσσυρν 
ἴη Φ΄ γα ἴῃς (ο]]Ἱοιννίηρ σοπϑίδγδίοϑ : 

(4) [ἴ ἰ5 υπ]ϊκΚαὶγ τηᾶῖ τ νογὰβ “ νῃϊοῃ |. 

Ππδῖῃ ργορἢοϑίςὰ εἰς." (εηὰ οὗ ν. 13) 5ξῃουϊ!α Ὀς ἔγτοπι 

τῆς ριορδοῖ πιεῖ, Τῆς πιοβῖ πδίυγαὶ δοςουπῖ οὗ 
[Πἰ8 οἶαιυιϑε 15 [παὶ ἰξ ἰογπηϑά, 85 ἰξ ἢονν ἰογπιβ ἰη Ο΄, 

τῆς πεδάϊηρ οὗ {πε ςοἰ]εςτίοη οὗ Ργορῇοςοῖοβ ἀραϊπϑῖ 
ἰοτεῖίσῃ παϊίοηβ, δηὰ τπεγείοσε τῆδιῖ ἴπεϑε δὰ {Πεὶγ 
ίδες ἢετο (45 ἰη ϑαἰδῇ δηὰ Εζεϊςίε]) δπὰ ποῖ δἵ ἴῃς 
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εηὰ οὗ ἴῃς Βοοκ. Ώεη ΗδθὍ. εαϊῖοτα οὗ [ἢς τεχῖ 
τεπηονεα τὨοπὶ ἴο ἴῃς εηα, τῆς οἶαιιϑα ἴῃ ᾳυσϑιίο 
Ψψὰ58 ὈΥ πιίϑίαϊκε ἰεἴξς ὈδΠὶπα (οοιρ. ἴῃς σοηνεῖβε 
Ῥτοςδοάϊηρ ροίηϊεα ουἕξ ἱπ ἴῃς ποῖε οἡη ἰΐ. 64), ᾶδηὰ 
ςοηϑίἀογοαὰ ἴο θὲ [6 Τσοποἰυκίοη οἱ ἴδε ργεοδάϊησ 
βεηΐοηςα. 

(δδ ν. 14 ἱπιρ]ἰ65 δυο 4 τγεπιονδὶ, ίογ ἰΐϊ Ἵδῇ 

ΟἾΪΥ Ὀ6 ταΔϑο Δ ΌΪΥ ἜΧρ δἰηθα 845 δη οὐϊϊογίαὶ οοτ- 
τιοηΐ (οἰπογν θα Ο' νουϊὰ δανε 10) αἰἴϊογνναγά 5 ἰη- 

βοιτοὰ ίογ [ἢς 5ξαἷκ οὗ βῃηοοίπηθβϑϑβ. 
(ὃ Ν'νε βῃου!ὰ α 2γέογὲ Ἄεχρεςοῖ ἴῃς ργορῃδοΐθϑ 

ἴο ἀρρϑᾶγ ἰῃ {πε σοπιρδην οὗ ἴῃς Κιηάτεαά πιαίῖζοσ 

ΜΏΙοἢ ἔστε (οἱ ονν5 (υν. 15--.-38). 
(4) Ο΄ 5 σεποΊδὶ γεβρεςοῖ ίογ ἴῃεῖγ Ηϑθῦ. ἴεχὶ δὰ 

ΒοΓΌΡυ]ουϑη6 55 ἴῃ ἀεαϊἑηρ ἢ ἰτ (5ε6 ρ. 5) ἀοδβ 

ποῖ δοοοῖὰ ψι ἢ [ἢ6 βυρροπίϊ[οη ἴπδι ἴπεγ πιδάς 50 
ϑιΓ Κίηρ ἃ οἤδηρεα. 

Οη τἢε οἵμογ αηὰ δραϊπϑὶ Ο 5 ἴεχῖ τὰν ὃὈς 
Οἰεδαςεά: 

(α) ἴτ ἰ5 ποῖ υπηδῖυτα! ἴπαΐ ἴῃς φαγὶ οῦ δηὰ 

ἰαῖεν ρογίίοῃϑβ οὗ [Π15 οῃαρῖον 5Βῃουϊά ὃς [5 αἰνίἀ δά. 
(ὁ) Τηδῖ Ὁν ἴῃς Οτεεῖκ διγδηρεπιεηΐ ἴΠπῸ ραϑϑίηρ 

οἵ βεηΐθηςς ὕροῦ ἴῃς πδίοηϑ (υν. 1 5--.38 [ΧΧΧΙ!. 1-- 
24]) ἰ5 πιδάς ἴο ἰοΐονν (νοτοαβ ἰΐ 5βῃοιυ !α παίζιγα ν 

ρτεοςάς) {πε δηποιιποεοπιοηΐ οἱ ρυηἰϑῃηηθηῖβ 85 56 
(οστῇ ἰη ἀεῖδι! ἴῃ (6 Ῥγορποοίοβ ἘΠποπΊϑεῖναϑ8. 

ΝοτΠεν οὗ [π 656 ἀτγσυπιεηῖβ 566Π18 ΝΕ ννεοὶρἢν 
ἃ95 ραϊηφῖ τἴ6 ρῥγοῦΔ ὈΠΙτ|685 οὐ ἴῃς οἵδπον 5ἰάδ. 
ΤΠΟΥ τὲ Ὀοζῃ πχεπίὶοηεά ὃν Οἱ. (ρ. χχχίθ), νν ῃο 
ποννονοσ, ο]ουνίησ Κυδηςη (4 4 Ρ. 218) δπὰ Οτοϊ!! 
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(Κα αρε. Οονερι. ἵν. 217) 8. ἱποϊΪηδὰ ἴοσ ἃ τπἰτὰ 
ροϑίτίοη, νίΖ. ἱπηγηεα Δεῖν δἴζεσ οἤδρ. χχν. Βυῖ ἴῃ 
(ἢς ἀῦϑβεηςε οἵ οἴεαγογ δνίάεηςς [ἤδη ἴΠ656 δυϊποτί- 
τἰε5. σδῃ δάάυςς, ννεὰ πᾶν νν6}1] ἢεϑιδία ἴο δυρροβε 
τπαΐ [ἢς ῥγορμαοῖθβ Ὦανε Ῥεεη αἰβρίδοεὰ ἰῃ Ὀοΐῃ 
ἴεχῖϑ. 

2. Τακίηρ πονν ἴῃς βεοοηά οἵ ἴπε ἀρονε αυ65- 
τίοη5, "γε οοηϑίἀ δῦ ἴδε φγομρίημρ οἵ ἴῃς ργορῇδςοίθϑ. 

[τ πιὰ ργονε Ἴοηνεηϊεηξ ἴο ἜΧἢΪΡΙς ἰη Ρδγα]]ε] 

ςοἷυπλη5 (4) ἴπε στουρίηρ ἴῃ ΜΟΤ., (δ) τπαῖ. ἢ Ο΄, 
(Ο) ἴα ογάονς δαορῖεά ἰῃ ἴῃε ϑοοπηενῃδῖ ἱπηρεγίεοϊς 
ΒΌΓΩΓΊΔΙΥ ἰουπὰ ἰῇ Χχν. 19---26᾽. 

(α) Μ.Τ. χὶνὶ. ---ἸΣ, (ὁ) Ο' [χχν. 1,(,--. (ὦ) Μ.Τ. υν. 1τ9----26.: 
χχχὶ.] 

4 Ἐργρὶ 8 ΕἸΔπὶ Ἐργρὶ 
4 ῬΆὨΠ]. ι Ἐργρὶ [ὕΣ (πμδατ Ι͂ἀυπ. ἃ Ἐρ.}} 
9 Μοαν 9 Βαῦ. ῬὨ. 
6 Αππλοη 21 ῬΏ]]. Ἑάοπι 

5 Ἑάοτῃ 5 Ἑάοπι λίοαῦ 

8 ᾿απιαβους 4 Αἰππιοῃ Απιπηοη 

ἡ Κεάδι απὰ ασαζο. 7 Κ. δηὰ Ἡ. Ἴγτε δηὰ ϑίάοῃ 

ι ΕΠΔπὶ 6 Ἰαπιδϑςι5 “1ῇς ἰΞαηάς " 

3 Βαῦ. 3 Μίοεῦ [Αταῦῖα δηα] “πυρὶ εα 

Ῥεορὶς" 
[Ζίπιτὶ] 

ΕἸαπὶ 

δίς ε5 

[τ ἰ5 οὈνίουβ ἴπαξ οοἰυπτη5 (4) δπὰ (2) γε ἰῇ 

οἷἶοϑα Ἄοογτγεβροηάεξηςς 85 τεραγάβ ογάδν, Ἔβρςοῖδι ν 

Δ Τῆς ἤρσυτε ρῥτεῆχοα ἴο ἐδοῖ δπις ἰπ ἴῃς οοἰππιης (α) ἀηὰ (ὀ) τε- 

[εἰς ἴο ἴῃς ροεἰζίοη οοσυρίες ὮὉγ ἴππε πάπης ἰῃ (ό) δπὰ (α) τεςρεςἶνοεϊγ. 
ἴπ οοἰυμηη (ὁ) [ ] ἱπαΐοαῖς τῃαἱ τς ἤδπὶς ἰς Ἰαςκὶπρ ἰπ Ο΄. 



Ἐπ 15 νυν νων 

1865 ΤΗΕ ῬΟΒΙΕ ΤΕΧΤ ΟΕ ]ΕΚΕΜΙΑΗ. [ΧΧΝ.-. 

ἤδη νὰ εἰἰπιϊπαῖα ἴἢ6 παπιεβ ἰῃ [ ]1. [1 ἰ5. αἷϑο 

εἶεας [παι ἴῃς πᾶπΊ65, 885 σαϊπεγεά ἰγοπὶ ὕυ. 19---26, 

σίνεη ἰη (ὦ), ννεγε ποῖ 18 0]ς ἴο δὴν δ0ς ἢ τερτουρίηρ 

838 τηρῃς Ὀεί4}} {πε ργορἤθοῖεβ ἱπεγηβεῖνεβ. [ῃ 

ἴδνουν οὗ ἴπμδῖ ογάσδγ ἔποσγα 15 ἴπυ.5 (4) ἃ 5βἴσοηρ ργε- 

φυπηρίίοη ἴο 5ἴαγί νὰ, (ὁ) ἴῃς ἔαςι πᾶὶ ἔργρί ἰ5 

τῆς πιοβὲ παῖυγαὶ σουπίγν, ἢ νἰςἢ ἴο θερίη βυςῇ 

8Δῃ οηυπηογαίίοη, ἱπαϑαλυς ἢ 858 ἰξ Ψψ85 “ἴῆς ηδίοη 

ψῆοβε ονεγίῆτον ΌΥῪ Ναθυςπδάπεζζαγ ψου]ά μὲ ἴπε 

β'ρῃαὶ ἴο ἴῃς ταί οἵ ἃ βἰ πιῖαγ δῖε". 

(ὼ Ἱῇ Νε τεραγὰ τῆς σεορτγδρῃίςαὶ ροϑίτίοπ οἵ 

[με ρΐδοες πιεηιίοπεά, ἰξ ἰ8 ραίπ τῃδὲ ἴπεγε 5. ἢῸ 

οοπιρατίϑοη Ὀεΐννεεη ἔπε ογάθγὶν δγγαηρεπιεηΐ οὗ 

τς ΜΟΙ. δαηὰ (δες οοπίικίοη εχμίδίϊεὰ Ὁγ τῃς 

στουρίηρ ἰη Ο΄. 
ε τῃογείογε σοποίυάς ἰη δνουγ οὗ ἴῃε ΜΟ. ἰη 

(5 τεβρεοῖ. [ἰ ἰ5 μαγὰ ἴῃ ἔδςϊ ἴο Ρεϊϊενε παῖ τπε 

Ῥτορδεςίεβ οτρίηδιν κἰδηάίηρ ( τῃς τεϑυ 5 οἵ πε 

ἢτοὶ ραγτὶ οἵ ουὖγ αἰδουδδίοη ὃς δαηικίεϊςα}) ἱπιηπλε- 

αἀἰαῖεῖγ Ὀείοσς χχν. 15, γεῦε ἰῇ δηντίηρ τεβεπι]ηρ 

Ο΄5 ργεβεηξ ογάεσ. ΠῚ νὲ ρυῖ ἴῃς {υγῖπεσ αυεβίίοπ, 

ΝῊ ἴση ννᾶ5 ἴπε αἰϊεγατίοη πδᾶς ἢ ἰξ ἰ5 ἴγυς τῃδὲ 

να οδη οδίδίῃ πο νοῦν βαιἰϑίδοζοιυ γερὶγ. ὅδε πᾶν 

1 Οανιό. δέῤίε δον ϑελοσίς ανα Οοέζεζε:. 7εγ. ανα Ζαν. Ὁ. 184. 

Ννο. (ρ. 113) οὐ)εςῖς ἴο τῃϊ]5 εἰδίεπιεπὶ οα ἴδε στουπὰ παῖ τῃς 

ΡΙορΡἤ ΘΟ “μουϊὰ ποῖ Ὠδοεββα τ] Ὀε 50 υπάοτγειοοά, υπ1}} δἴϊετ τδς 

Ἔνεπίβ ρτεάϊςιεὰ παὰ ἱγαηβρίγεά (εἰς). " Βαϊ ΞυΓΕΙῪ ἃ ΡΓΌΡΠΕΟΥ 

υἰϊοτεὰ ἱπ κυςΐ εἷοεε οοηπεχίου υἱτ ἴμςῈ υἱοίοιγ δἱ Οδιςβεπιίϑῃ, 

τοϊρἢϊ ννεἶ] πᾶνε τυργεκιςά της ἰμουρδὶ εἰἰπετ ἴο ἰδ ργορδεῖ ᾿ἰπιροὶ 

οἵ ἴο ἴῆοξε ψῆιο ἤγει οοἱ]εςιςὰ πἰς ργορβεςίεβ. 
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ψ Κυεπεη οοηδίάογ [παι ἰξ ννὰ5 ἱπ ρατί σδυκεὰ 
Όν τῇς Πἰϑίοτίοαὶ ροϊηΐϊ οἵ νίενν Ὀοϊοηρσίησ ἴο [τῆς 
Εἰπηθ οἵ ἴδε ἰτδηϑίδῖοιβ. ὅδε πᾶν οἡ ἴδε οἵδπεγ 

Ὠδηά (ἴο ακε ἴῃς ἴνο πιοϑκῖ ϑίγί Κίπρ Ἔχαηρ]εβ οἵ 
(ὃς αἰδρίαοεπιεηϊ ἰη Ο΄) βδυρροβε παῖ ἴῃς ροϑίτοῃ 

οὗ ΕΠ4πὶ (ἃ 5βδῃογί ὑργορῆεου οἵ οἰχ υῦ., ἃ5 οοτηραγϑὰ 
ἢ τῆς τννδηιν-οἰχ σὺ. τὸ νὨϊ ἢ Εργρί, ἴλυ5 α15- 

ΡὈἰαςοά, ἐχίθη 5) πᾶν δὲ πιεῖν τὰ τοϑυὶῖ οἱ 50 
βρης ἃ οοποίἀογαίίοη 85 ἴδε ἀνδιϊδἷε δπιουηΐ οἵ 

Τοοπὶ δ ἴπε ἐπα οἵ ἃ τοἱϊἱ, ἢ 6 ἀρσαΐπ πα ἰᾶῦρὲ 
ϑρᾶςε 5{1}] οσςσυρίεα Ὁν Βανγίοη ἰη ἴπ6 Τονν 5ἢ πλϊηὰ 
Ὠλὶρἢϊ δαὶ ν συρσρεϑῖ ἃ πιυςῇ δδγ]εσ ροϑίτοη ἴῃ (ἢς 
ΒΕ 406ηο6. 

δνε πιιιδῖ ἤοννενογ γτοη θη εγ ἰῃ δην σοη͵εδοΐυγαὶ 

ἀηϑιννοῖθ ἴο [ἢϊ5 αυεσδίίοη {πὶ δἰζοσγ 4}} τῇς ννογὰ 
αἰζεγα 1021 ΤΥ Ὀ6 δῇ υηϑυ]ς80Ὁ᾽]6 οη6. Ο΄ 5 ἀϊβογάθγ 

σοποοίνδν ἄίοϑθα ϑἰ πρὶν Ὀεσοδυβα [ἢ Ργορῃδοίο5 
αχίϑίθα ἢ Εργρῖ ἰπ ἃ ποῖα οἵ 655 ἀεἰδοῃαα (ογπΊ, 

δηά 'ννεζὰ ρυῖ ἰορεῖπεν νἱτουϊ σοηϑδοίουβ γείθγοπος 

ἴο ἴπΠ6 στουρίησ ἰῃ ΔηῪ οορίε5 οἵ ἴδε ςοἰϊεςῖίνε 
νοσκ οὗ [εγεπιδῇ. 

Δ ΔΩ Ρ. 218, ποῖς 14. “.ΑἹΞς ἀεγ ρείες πίθοις ὑ Βετξοῖζεσ ἰεῦις, 
ΔΓ Ἐστγοίεη--- εἶ ε5 Σασ Ὠἰς δὶ τὶ! ΕἸΔπὶ ἰἀ επί βο ἢ ἰσὶ, αθες ἀοοὴ 
ἄλγαῃ δηρτεῆσι---νοὴ ἀση Οτεοποη υπιετνογίεη ; ἐς ἰοῖ ηἰςῆϊ υἡ- 
ΜΠ τβο εἰ] ἰςἢ, 44:5 ἀον ὕἰ θετεείσει---οὐήες ἀος Βεοβίϊζος ἐος Ἠδπά- 
5. τ, ν εἰς ἢ εἰ (οἱσίς---ἀατίη εἶπες ΕΤ]Π]υησ ἀετ Ῥιορδεῖίς ἀες 
7ετεπιὶδ σ᾿, υπὰ οἷς ἐςϑῃα! Ὁ ἃ]ς πύςῆβιὶ ὑεαςὨιεποννοτῖ νοζαηβῖο το. 
Αὐκ ἀεηϑοΐδεῃ οἷο ἀπη]ςπεπ Ογύπαςη Καπη ετ ἀση Δ εἰεκασυησεη 
νει Ἐρσγρίεη υπὴ νι άοτ Βαϊνεὶ ἀδθὴ σζυννείϊεη ὑπὰ ἀπιιεη Ρ]αις 
Δηρενίεθευ δαῦεπ, νἀπτεπὰ ἐγ ἠΐες υὐτίσεπ ἱπ ἀεγ Ἐεϊπεηίοϊρσε 
δυίηλῃπι, ἰῃ ἀογ οἷς ἰδπ ἴῃ ἀἰς Εἰ χης οὐδ νοῦ ἀΐδ Αὐυγεη Καπηοῃ.᾽" 
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Χχν, 15[χΧχχί!. 1]. ΠΌΠΙΣΙ,͵ τοῦ ἀκράτου (ὍΣ. 

ἽΦΗ ἰ5 ταπἀδγοὰ ἴῃ ἰη Ρ5. Ιχχν. [ἰχχίν.] ο. 
ἡ. Ο’ ναεαί. Τῆς οδ]εςξ, 45 θεΐηρ ενϊάεηΐ, 

ν 85 ἢοΐῖ Ἔχργεβϑοα, ογ ἰξ πᾶν πᾶνε Ὀεθη ἱποϊυάεὰ 
ἴῃ [ἢς6 νοτῦ, [ἤδη ἴο 6 τοδὰ ΤΠ. 

16 [χχχίϊ, 2]. ὙΠ. Ο΄' ναραξζ (Α6" καὶ πίον- 

ταῦῦ[; ἃ δἷοϑ5. 
ἩὩΔΡΠῚ. καὶ ἐξεμοῦνται; ἃ ἴτεε τεπάετίησ. 

ΤῊΣ ννογὰ 15 ποσὰ ᾿ἰΐεγα!!γ ἰγαηϑαῖθα Ὁγν ἴῃ ρᾶ58. 
οὗ ταράσσειν ἴῃ ν. 22 Δῃὰ ὃν κυμαΐνειν ἰῃ χίὶνί. 
[Χχνἱ.] 7. 

ι8 [κχχί!. 41 ΠΗ ὈΡ9 ΠορΡγ, Ο’ σαεαί. 
20 [χχχί!. 61. ἸΉΨΠ γπὲ 395. 9 γρῇ. Οἱ 

νασαίζ. Οἱ. ςοηϑίἀοτϑ [15 οἶδυϑε ἴο Ὀε ἃ ρἷοββ. Οἡη 
τῆς οἵδες μαπὰ Ο' πηᾶν δαϑὶϊν πᾶνε οπχίτεὰ ἰξ 
[Ὠγουρὴ δὴ εἴγοῦ οὐ [ἢς ὄἐγό6ὲ. 5Η. τεδὰ (δπὰ 
Μουϊ δὴ 845ῖ.) καὶ πάντας τοὺς βασ. νήσων, ἴῃς 

ἰαϑῖ ννογάάβ Ὀείηρ 8η δάϑὺ σογγυρτίοη ἴογ τῆς γῆς Οὔζ. 
22 [χχχίϊ. 8]. ἢ Οὐ ναραί. 

23 [ΧΧΧΙΪ. 9]. ΧΩ δηά Ὧ3 δε γτεργεϑεηϊοὰ ἴῃ 

Ο΄ ὃν Θαιμὰν (ΝΜ " Θωμεὰν) δἀπὰ ἹῬὼς (δ " 'Ρωθ) 
ἀουΕ}655 [Πγουρἢ ετγοσ. 

24 [χχχίϊ. 10]. Δ9.. «(19 1} Ο΄ σ͵σεσαϊ. 

258. [χχχίὶϊ. 11] 21... .(ι5) Γαδ, Ο΄ συαςαΐ. 

Ζίπιγὶ ννου]ὰ ἤετε Ὅς ουξ οὗ ρίαςε. “δυτοῦ αἷς 
ϑιο!!υηρ κἰπὰ Αγαῦεσ, Ῥῃοεηίοίοσ, Δειηίορεη δυ5- 
δεβοδίοσϑοη " Οἱ. σα ἐρς. ὅ:ε 8α]5ο ἶνο. Ὁ. 44. 



-26] ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. 180 

Ἴ. Περσῶν. Ὑπε ψογά ἰ5. ενίἀθπὶν δη 

δἰϊεγηδίινα γοπάεγίησ οὗ Ὁ Ὁ. [1 πᾶν, 85 ἱπῖσο- 

ἀυςεὰ ἔγτοπι [ΠΕ πηᾶῖρ. ἰηῖο ἴῃ τυγοὴσ ῥΐδςε, ἢδνε 
ϑΒυρρίαηϊθα δὴ οτγίρίπαὶ Μήδων (ψῃϊο (οπιρὶ. 
[.45), ογ ρεῖμαρβ ἴπε 'νογάβ ἼΘ, ΓΙ ἤᾶνε Ῥεβεη 

δαάἀδὰ ἴο ἴπε Ηδςρ. ἴεχὶ ΓΚ ἰθὲε ΨῆΟ ψαγα ἀἶ5- 

βαἰἰΞῆπεά δἱ [πε οπιίϑϑίοη οἵ ἴδε Μεαδ5 (πιοηιοηοά 
ἰη 1. [ΧΧν] 1} 11, 28), ἰῃ νϊοἢ οἀθε τῆς νῃοὶς 
εἶαυβε, καὶ π. β. ΤΠ. νἱ]}] Ὅς ἃ αἰτιορτγδαρῃν οἵ .. 

ΡῸ 09. 
26 [χχχίῖϊ. 12]. ΒΝ. ἀπηλιώτου (Α τοῦ ἀπ... 

Ο’ ι5ε5 ἴπε νογὰ εἰβεννῆεγε οὐἷν ἴῃ ΕΖεκ. χχί. 3 
[Χχ. 47], Χχί. 9 [4], Ἔβδοῦ {ἰπ|6ὸ ἰῇ πε Ἐχργεββίοη 
ἀπὸ ἀπ. ἕως βορρᾶ (ΕΣ 225), ἀρράγεπεν ἰακίηρ 

ἰϊ͵ ἃ5 ἴῃς αυδτγῖετ οὗ {πε ν͵πὰ νῆϊοῃ Ὀΐον5 “γον ἴῃς 
τη ἀάαν συμ. Ἡκδιςος [ἴ5 υ86 ἤσγε 5. ἱπεχρ  ςοδΌ ]6, 

η|655 ἵν βϑῦρροβε ἴπαΐ πε [}} γεδαϊπρ' ννὰ5 "ΤΙΝ 

ὙΠ Ὁ ΓΝ Δ) Ὥ, πὰ πὲ με ὅσγεεκ ἴγϑηβ- 

ἰαῖοτβ οὐὔγϊτςα τῆς ]Ἰαϊῖεγ ραγῖ, θδοδυβα ἰξ τηδάς Ὁ 

(ἢς τεςοὶρίεηϊ, δΔηὰ ηοΐ (45 ἰῃ σὑ. 9, τηὰ ἱ. 15) ἴῃς 
Ἔχοοιΐογ, οὗ νεηροδηςα. 

ΤΉΝ, Ο΄ τασαΐ; οὈνίοιϑὶν δὴ ἰπϑεγίίοπ, 5ροὶ]- 

ἱησ ἴῃς ργδπητηδγ. 

ὈΣὙΠϑ... Ἴ25). Ο΄ υακαΐ; ἃ εἶδιι5ε βιρρεοκῖεὰ 

Ὀγ ἴῃς ἰδιῖεγ ραγί οἵ ν. 25, πιακίηρ υϑε οἵ ἴΠ6 οἱρἤδΥ 
ίοτπι (ςα] }]ςὰ τεοπηίςα! ν Αἰραϑῇ, Ὀθοδαιιϑε ἰη ἰϊ 
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ἔτ: ἢ, ἃ Ξ- , εἴς), ννῃϊςἢ ΡΓΟΡΔΌΪΥ σαπὶς ἰηἴο 6ὃχ- 
ἰδίθηςς ἰδοῦ ἤδη .5 [ἰπὲ. ὅςς ο., ΡΡ. 245 εἶ 

29 [χαχίϊ. 15]. ὙΡΒΓῚ δὲ ΥΌΓῚ ΠΡΘΙΊ. καθάρσει 
(Ὁ καθαρισμῷ) οὐ μὴ καθαρισθῆτε. Ο’ (χἰ]εὰ ἴο 
σοιργαῃοηά ἴδε ἱηϊεγγοραῖίνα “Π ; 50 οπχίτ(εἀὰ ἰϊ. 

30 [χχχίϊ. 16]. ὙΠ, οἶδε; οοττυρίεά ἔτοηι 

“Αιδάδ, ἃ ἰγδη5] τογαϊίοη οὗ ἔς Ηερ. Οοηιρ. χἰνι!. 

[Χχχί.] 33. Τῇῆε ᾿αϑὲ ἔουγ ννογάβ οὗ τἢϊ58 συ. δζε 
ἰγδηβίοσγοα ὃν Ο' ἴο ἴπε πεοχί βεηΐδησα. 

32 [χχχίϊ. 18]. ἦ}), ἐκπορεύεται; ἰε855 ἰἰτεΓα] 

ἤδη [ες γεπάδγίηρ ἴῃ νί. 22 (ἐγερθήσεται. 
ΘΒ, ἀπ᾽ ἐσχάτου τῆς γῆς. ὅ56ε οη 

νὶ. 22. 
33 [ΧΧΧΙΪ. 190]. ΔΗ Ὁ 3 ἐν ἡμέρᾳ Κυρίου; 

ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ 5]1Ρ, ογσίπαὶ ογ οἴπογινίϑο, 'π τπε ατεεκ. 

ἸΒΌΝΟ,, ἕο, Ο΄ ναεαίέ. ΜΟΤ. ἰ5. δὴ ἰπϑεγίίοη 

ἄγανῃ ἴσοπι νἱ!. 2. 

1019. εἰς κόπρια. 85:6 οἡ ν] 1]. 2. 

34 [χχχίϊ. 20]. ἸΘΘΏΠῚ. καὶ κόπτεσθε (Ο κ. 
κόψασθε). Βαϊ ἰη νὶ. 26 ἴπεν τεπάεσ Ὁγ καταπάσσειν, 
δηὰ ἰη ΕΖεκ. χχνίϊ. 30 Ὁγ στρωννύειν. 

ὈΘΤΙΧ ΒΓ Ο ταρα Τί να τεδὰ τε Ηεῦ. 

(ἢυ5 ἃ5 ἃ Ξυδϑῖ,, 1 ϑῃϊρνυοςοῖκα ἴἢ6 ρστγδηηγηδγ; ἰΓ 

ἃ5 ἃ νετῦ ἰη Ταρῆ., 3 ΓἸΧΊΒΓΗ (ϑο Βαεγ ἀπά Ὀε].) 
ογ ὩΣΤῊΝ ἘΠῚ, ἰξ βοπιενν δὲ ΠΔΓΘΉΪΎ ἱπίγοάυςεβ {πε 

Ιμοτά 85 βρεδκίησ. Τῆς ψογὰ ἰ5 ργοῦδϑϊὶν Ἵοογπιρί. 
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“ Ἐς ἰ5ἴ νἹ] 6] εἰς ξ ἤυὗ 8115 νοτιν 5ο απ ἀθὴ)9 ὉΡ5Β5) 

δηϊϑιαηάοδη, υπὰ ποῦεφη ἀογ (οτγγοοζυγ βίεῆεη σοῦ]!ο- 

Ὀεη." ϑίἴδαε ἰη Ζεΐε. ἡ. 4. 7. Ῥζώες. τϑδι, ». 68 
ποῖα. 

34 [ΧΧΧΙΪ. 20]. κί 55, ὥσπερ οἱ κριοὶ 

(9) οἱ ἐκλεκτοί. Α5 ϑοβννδν (4 ἐ. Ρ. 137 ποῖε) 

Ροίΐηῖϊβ ουΐ, Ἡ Σ οσσυτβ ἰη Ηοϑβ. ΧΙ. τς; Ναῇ. 11. 

10; 2 ἢσ. χχχὶίϊ. 22, Χχχνὶ. 10, δηά τῆς νατίδηϊ "2 

ταὶρῆς δαϑιὶν αγίϑα [Ὠγουρῃ [ἢ ἰηἤπσησε οὗ "ΠΝ 
. Οστϑϊζ πονενεσ (αυοϊεα ὃν Οἱ. σα ῥρε.) 

βιρρεκῖβ παῖ [πὸ οτὶρίπαὶ γεδὰ ἽΣΠ, ςοτηρᾶγίηρ 

ΧΥ  [. 4. 

37 [χχχίϊ. 23]. ΓΝ, τὰ κατάλοιπα. ὙὍῆΕ 

αταεῖ [5 ΡοβϑΌΪν ἃ σογπιριίοη ἔογ καταλύματα, Ὀυϊ 
ἷπ ίαςς οὗ ἴπε οἰγτουπηδίδηος παῖ ἴῃς ἰδίῖεγ νογὰ 
τεπεγβ ἸΘΌ ἰῃ τ. 38, 115. 5 ἱπηργοραῦὶς. Εογ Ο΄ 5 

ἰγεαϊπηεηΐ οἵ “) 5εε οἡ ἰχ. 9 [10]. 
ΓΝ. θυμοῦ μου (( Κυρίου); τεαάίπρ᾽ “ Ὠδ 

85 ἜΝ, Οοπιρ. νὶ. 11, Χχνῆϊ. 18 [15]. (οτῃρ. αἷϑο 

τῆς σοηνεῖϑε ἰηϑίδηςς (ηοϊοοα Ὁγν 'νο., Ρ. 193) ἴῃ 
]οη. ἱ. 9, πεσε ἼΔΩ ἰ5 τεπαεγοὰ ὃν Δοῦλος Κυρίου 

(9). β 
38 [χχχί!. 24]. ΠΡ ἡ]. τῆς (ΔΟ ον". τῆς) 

μαχαίρας τῆς μεγάλης ; τεδαάϊηρ Δ ὙὝΓΙ, ἀηὰ ἀουθε}ε55 

τ σεγ. Οοιρ. χὶνί. [χχνὶ.] 16,1]. [Χχν}.] τό, Χνῆοτς 

ΔΊ οζουτα ἰῃ {158 ΡΏγαβε. [ἢ ἴποβε ἔννῸ ραβϑαρεβ 



192 ΤΗῈ ΡΟΒΙῈ ΤΕΈΧΤ ΟΕ ἹΕΚΕΜΙΑΗ. [ΧΧΝ. 38 

“Π ἰ5 τεηάδγοὰ Ἑλληνικῆς, 45 ἰῃουρῇ ΓΩΡΠ ἔτοπὶ 

Ν). Ηδεγο Ο᾽5 ἱγεδίπιθηϊ ἰ5 1655 δᾶϑὺῪ ἴο ΕΗ 

Ῥοϑϑίθ!ν [πεν τεδὰ ΠῚ", δπὰ ἰγδηϑὶαϊδὰ ἔγεοῖγ. 90 

Ῥεβῇ. τεδάς (1.302), απὰ οπςἊ οἵ Καηηβ Μ55. πᾶ5 

Ἵ ΠΣ ἢ. 8:1 |6γ. τη ὃν οοἰμηιόα, ἷ.6. 
ΝεδυςπαάηοζζΖασ, ἰη γείεγεηος ἴο {πε [εὐν 5 Ὀα] εἶ 

{παῖ 5 Ξἰδηάαγαάβ Ὀογε (Ππἰ ἀενίςςα. 
δ, ΒΘ). Ο΄ σναραί. Τῆς οἴδυδε ἰ5 8η ἰη- 

φοσίίἼοη. ἊΔοοογαϊηρὶν ἔπε ῥὑσγοῃ., 85 Οἱ. γεγηδγκϑ, 
“ον οΌς ἰῃ ἀδγ {Ὁ} 

χχνὶ. [χχχὶϊ!.} 1. ΓΗΣΟΌΌ. βασιλέως. Ο΄ ἰ5 

ἀουδιε55 84 Ἴσογγυρίίοη οὔ βασιλείας. Τῆς Ηεῦ. 
[1561{ ποννενοσῦ (5εε Δ ε μδυβεη, 226, Ζε τί ἅ. βήελεν 

«ΘΩ,. 1. 5. χν. 28) ἰ5 ἴῃ 411] ργοῦρδὈ  ν ἃ οογπιρῖ 

ίοττι οὗ ΓΞΌΌΣ. 

ΤΥ δ. Ο΄ συαεαὶ (Ὁ Λαδ.); ἃ φρἷοϑ5. 

2. ὈΝΣΩ ΠῚ ΡΣ ΟΡ. ἅπασι (Α0 
πᾶσι[ν]) τοῖς ἡἰουδαΐοιξ καὶ πᾶσι (ΝῸ ον». κι π.} 

τοῖς ἐρχομένοις. ἼΡ Ππᾶ5. Ὀεεῃ ἱπισοάυςεα ἔτοπὶ 

χί. 6. 

4. ἜΘΠΣ, καὶ παύσομαι; δΡἢεΓ, σις} ν, ἃ 5 

ἰη σύ. 13, 19. 5ε6 χχχί. [χχχν!.}] 206. Οπ (ἢς 
οἴπεν πδηα μετανοεῖν ἰ5 ἴῃ τεησεγίηρ ἰπ ἵν. 28, νι]. 

6, χνὶϊ!. 8, 10. 

6. (Ὁ) ΤΟΣ, Ο΄ συαεα (ΑὉ ταύτην); ρτοῦαν 

Δη δοοιϊάδηΐϊδὶ οπιλίϑϑίοπθ. 966 τ, 9, 12. 
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7. ὈΝΝ32). καὶ οἱ ψευδοπροφῆται. 50 ἴῃ 

φυ. 8. 11. 866 οὔ νὶί. 13. 

8. Γῆν, συνέταξεν αὐτῷ (πς; ΟΡ. ΧΧ. 2). 

9. ὉΠ. ὅτι. ὅεε χχί!. 28. 

ιο. ΤΙΣ Γῆ πύλης (Α δἀάς5 Κυρίον 
δηὰά Ο οἴκου Κι.) τῆς καινῆς. 56}. ἰ(ε5ϑι|ῆ65 ἴο Ἢ". 
Ρεβῇῆ. δηά Νυΐϊρ. τεδὰ “ἢ 3 2; Ὀυϊ ἴπεγε 56επὶ5 

ΠΟ βυβιοϊεηϊ στουηὰ ἴοτ τγε)δεςοιίηρ ἴῃς σοπυ  Ποη 685 
οὗ Ο᾽5 τεδαϊΐϊηρ, δϑρϑοίδὶ ιν 85 ἴδε νόογάβ “ "ἢ, 
Ὠανίηρ Ἰυϑδὲ ργεςβάβα, ψεγε ΠΟΥ πδθάεθ8 ἴο 
Γερθϑδῖ. 

19. ΠΝ καὶ ἐπαύσατο. 9566 ου ΧΧΧί. 20. 

20. Ὁ ΠῚ ὙΡΣΓῚ. Οἱ σαεαί, Οἱ. ἀείεπάϑ 
τῆς Ηδεῦ. 85 ἀρτεείησ τῇ πε ινογάϊηρ οὗ ".6. Βυϊῖ 
[ῃ6 ἀγριιπΊεηΐ 566 ΠΊ5 ΡγΓΕΟΔΓΙΟΙ 5. 

21. ὙΠ 32.291. Ο΄ ναεαξ. ἼΤἢα Ἴχργοϑϑίοη ἰ5 

ποῖ ἰουπα εἰδεννῆετα ἴῃ 6τ. 

ΡΟΝ καὶ ἐζήτουν (Ο -τησαν); τεδάϊηρ ΡΩΝ. 

ἘΡ . Ὁ’ τ'αεαΐὶ. 

Δ» Ὰ δ  Ὑ] Ο΄ τὐσεαί. 

22. Ὁ ΣΌ. ΠΡΥΟΧΙΟΣ Ο’ σναςαΐ; ἀοιυδῖ]6ςς 

ἃ δἷοβ5. αἱ. δοιἠξα ουῖ ἴπαἰ νν»ῃδῖ νε τεδὰ οἵ Εἰπᾶ- 
τῆδη ἰῃ χχχνί. 12, 25 νοιυ]Ἱὰ πιᾶῖκεα βϑιιοῦ δὴ δεῖ ἃ5 

15 οὐ ἢ!5 ραγῖ υη] 1 Κεῖγ. 
23. ὮΣΠ. λαοῦ αὐτοῦ; τπιϊδυπαετγοϊδηάίϊησ ἴῃς 

5, 14 
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Ηερ. εχργεββίοη, ἔοσ ψηΐοῦ οοπῖρ. 2 Κ. χχῖϊ. 6. 
Ιῃ χνι. 19 οἡ ἴῃς οἵπενς μαπὰ (οοπρ. 2 (ἢσ. χχχν. 
ς, 12,13) ὨΣΣῚ 23 5665 ἴο πιδδῃ ἰῆς ἰαἱτν. 

ΧΧΝΙ---χχῖχ. [χχχίν---χχχν.]. Τῆοθς οἤδρ- 
ἴεΓ5 ἅγΓα 5ρεοῖδὶν ἱπζογεϑείηρ ἴῃ σοπηδχίοη Ψ ἢ τῆς 
ῬτΟδΪΘηλ οὗ ἴῃς ἀουδ]ε εχ. Α5 Νο. (Ρ. 221) 5805, 

“ὙΤΠε ρδοι]ατγτί65 ἀρροᾶσ ποῖ οηἷν ἰῃ ἴῃς ἴτε- 
αὐόπον, Ὀυΐ α'5ο ἴῃ [πε ίογηι, οὗ ἴῃς αἰνεγρεηοαϑβ." 
Το ἴμεβςε ρεου ατίεῖε5 (1ο ῬῈ ἀεαὶϊξ νἱ ἰπ ἀυς 
οουτθ6) νὰ δάὰ (ἷ) ϑδυςἢ ἰογπηβ 85 (4) ΠΘῪ 

(χχνι!. 1 εἰς.) ίοτγ ὙΠ; 80 ΝΡ} (χχνίϊ. 12 εἴς.), 

Γ᾽ (χχν". 4 εἴς.), ΓΔ (χχνιῖ. τ εἴς.), (δὴ) τῆς 

ἱκεὸν (ογτη ἜΝ) 1312) περ εβεῖῳ: 6.5. χχνίϊ. 6, 

Ὀυϊ ποῖ ἰη χχίχ. 21), 85 δσδίησι ἴπε ἴοστη υἱτἢ ἢ 
Μηϊςἢ οσςιγβ εἰδεννῆογε ἴῃ [Π]15 ΒΟΟΚ, (1) ἴῃς ἐρ!πεῖ 

ΟΡΡᾺΒ ΜὨΙΟἢ 15 δα δὰ ἴο Ϊ.᾽5 πᾶπ|ε ἴο δὴ Ἔχῖοηΐϊ ουΐ 

οὗ 4}} ργοροστίοη ἴο [ἢς σγεβῖ οἵ ἴῃῆε Βοοῖκ. Τί, 85 

αὶ. Ξξυρρεκῖβ, [656 σῇδρϑβ. ννεῦε οορί δά οιξ δηὰ 5εηϊ 
ἴο Βαῦυ]οη ἴοσ πε Ἵβρεςοΐαὶ Ὀεποοῖ οὗ ἴῃς οχὶϊες, ἰΐ 
ἰ5 ΘΑ5Υ ἴο υπάεγοίδηὰ (δῖ ᾿υ5ἴ συ ςῇ αἰϊνεγσεηοίεας 
τη ἀρρεᾶγ ἔγοσι ἴῃς ἰηῆυσηςς οὗ ἴῃς ετγοῦβ δὰ 
δααϊτίοηϑ (ε.σ. ἴπε ρστεδῖογ ρατὶ οὗ χχνὶϊ. 22 [χχχίν. 
18]) παῖιγα!γ αγίϑίπρ ἰῇ δυςῇἢ λ455., ἃ5 σοπηραγεὰ 
ΔΊ τῆς ςορὶίε5 τεπηδίηΐηρ ἴῃ Ῥα[θϑτίηα. 

χχν!. [χχχίν] τ. Ο' σαωαζ (( πιᾶῦρ. δαδ. ; 
τεδάϊησ βασιλέως. 86:6 οἡ χχνί. 1); οὈνίουϑὶν ἃ 
Ἰαῖεγ ἰηϑεγίίοη, εἰπόν ἴῃ ἰΐϊ8 ργεϑεηΐ ἰογγ, οὔτ᾽ πιοῖο 

ΡτοῦδοΪν νυν Ζεάεϊκία 5 παπὶα (5:6 οἡ χχνῆὶ. 1), 
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ἴο Ψἤοβα {ἰπῈὸ τπ686 ἴῆτεε ομαρβ. νἱπους ἀουδὲ 
Ὀείοησ. ἴπ {πὰ ἰδϊῖεγ οδδὲ ἴῃς ϑυϊϑιυκξίοη οἵ 
]εΠοίακίπι ἀγοϑε τγουρῃ ἴῃς ἱπῆυσηος οἵ χχνὶ. 1. 
νὲε πιᾶγν ποῖε, 85 δρτεείηρ υνἱτἢ τπ6 ϑδριυγίουϑη655 οὗ 
τῆς ν., ἴῃς ρεουϊ δῦ 5ρε! ἰηρ ὈοΤΏ οἵὗἁὨ {1||5 πδηις δηὰ 
οὗ οϑίδῃ ἴῃ ἴῃς ογὶσίπδὶ. 

2[1] ὧν, Ο’ ναεαΐ; τσ ἶγ, ἱπ δοεοογάδησς νἢ 

ἴῃς κἔγὶε οὗ ἴῃς παιγαῖϊνε βεοϊίΐοηβ. 80 (ού. (ρ. 70) 

3 [2} ὈΠΓΙΡΦῚ, καὶ ἀποστελεῖς αὐτούς. Βοῖῇῃ 

ἰοχῖς 566) ςοτγυρὶ ἴη τε πιδῖζεγ οὗ [πε ρζοῃ,, 
ΠΟ δᾶ5 ογερὲ ἰη τὨγουρῃ ἴῃς ἰηβυδηος οὗ [ἂς 

Ργεςβάϊπρ ὮΡΤ), 

ὈΣ ῬὉ. (Α τῶν) ἀγγέλων αὐτῶν. ΤὮε ἀΡϑεπος 

οἵ {πε ἀγῖίο!ς ᾿νουἹά οἵ ἰϊβεῖγΓ πιακε τς Ηδδ. β5ρὶ- 

οἴου. Εοδὰ {πεογοίογε ὈΣΒΕ ΡΟ. 

ΤΥ ΟΝ ΞΣΙ͵ τῶν ρϑόβέρων εἰς ἁπάντησιν αὐτῶν 

(δὲ -τῷ) εἰς Ἶρ. (Ὁ εἰς Ἴερ. εἰς ἀπ. αὐ.. Τῆς ννοτάς 
εἰς ἀπ. αὖ. ατε οἸεαῦὶν ἃ ρίοβϑϑ, 85 ἴῃς ναγίδίίοῃ ἰῃ 
τῃεῖν ροϑβίτίοη Πεῖρϑ ἴο ϑῆθινν. 

5 [41 γδδπ, ΤΣ, Ο᾽ ναεαι. 
ὙΓΙΣ3, καὶ ἐν τῷ ἐπιχείρῳ (Ὁ βραχίονζ) μον. 

90 ἰη χίνι ἢ. [χχχί.] 25. 
6 [5] ΠΡΒ]. Ο’ συαεραί. ὙΠοΥν τ᾿νου]ὰ δοδγοεῖν 

ἢανε οπιειοά ἴἢε ινοστά, μαὰ {πεν ἰουπά ἰξ ἴη πεῖς 

τοχῖ. 

ΡΛ ἘΠΓῸ3- ΤΙΝ, τὴν γῆν (Α δας πᾶσαν; 

Ο σ. τ. "ἢ Ὁ’ ἰαραίηοι Οἱ.) ργεβϑεγνεβ ἴπε σοηυΐης 

ι3-2} 
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τεδαϊΐησ, νη ἢ ἴἢυ5 Ρογίεςεγν πἴ5 ἰη ἢ ἰἢς ρῥτε- 
νίουιβ ν. δϑυρδϑοαυδηΐ βογυρ[65 85 ἴο (Π αἰϊγδυτησ 
οὗ ἃ τυογίά-τυτας ἀοτηϊηίοη ἴο ἴῃς Κίηρ οὗ Βαδνυνΐίουι 
ἱηπάυςοα νατγίου5 πιοαϊβοδιίίοηθ. ΑοἼοογαϊησὶν Αα. 
ΟΥ̓ΠΊΠΊ. να πάσας τὰς γαίας (ταύτας), Ν αἱρ. “ οπγη65 
ἴεγγαϑ ἰϑίδϑβ,᾿ δηἀ 580 Ρεβϑῆ.; ψῃϊε 5Η8. δαορίς πᾶσαν 
τὴν γῆν ταύτην. 

ἼΔΩ, δουλεύειν αὐτῷ; τεδαϊηρ ἡπϑυῦ, δπὰ 

τίρμεν. Τῆς ϑυδϑεαυεπὶ 1055 οἵ {δε ᾽Σ 85 ΘΑΞΥ͂, 
οὐνίηρ ἴο ἴῃε οπαϊηρσ οὗ ἴπς Ῥγενίοιβ 'νογὰά. Εοτγ 
τῆς {|{|6 σίνεη Όν ΜΟΤ. ἴο Νερ. 566 οἡ Χχν. 9. 

γ. Ο’ ναεαΐ ; Ο τιᾶγρ. λαό. νἰτἶ 5] σῇ νατί αἰ οη5 

δηὰ νὴ ὀργῆς ἰποῖεδά οἱ γῆς, ἰῃ νν! ἢ ἰζ ἰ5 80Ρ- 
ρΡογῖϊεα Ὁν 5Η8. “Τᾷῇε ἰάδα ταὶ {πε ἀοπιίηίοη οὗ 
τῆς (μαϊἀξδηβ ἰ5 ἴο Ὀς πιογεῖὶν ἰγδηϑίζογν, ἀπά ἰ5 
ἴο [41}1 ἴο ρίεςο5 δἰζογ ἴῆς τπἰγὰ σεπογδζίοη, ἰ5 ἀ6- 
οἰάεαϊγν ἱπαρργορτσίδία ἴῃ [ἢ 15 ρίδος, 'νῆεσε ἰξ [5 πη ἢ 

τοτς ἴο ἴῃς ἰηἴεγοβῖ οἵ ἴῃς ῥγορδῃοῖ ἴο ἀςρὶςοϊ τς 

ρονεγ οὗ Νεῦθυςπδαάηθζζδσ 845 ἴεγγ Ὁ 85 ροβϑί δία " 
(Όοσ. Ρὑ. 70). 

Ἐν]]- Μεγοάδςοῇ, 5οῃ δπαὰ ϑδιιοοθϑϑοοῦ ἴο Νουυςπαά- 

Π62Ζϑ΄ (ς. 562 Β.0.) τεϊρηοα ἵἴνο γεδγβ (Αὐνγάεηιϑ, 
Ἐν. ο, Βεγοβυϑβ, 4,7. 14), οὐ ἔννο γδαῖβ δπὰ ἃ ίεν 

τη οηςἢ5, δοοογαάϊηρ ἴο ἴπε ἰδ] εἰς ἀδίεά ἴη ἢί5 γείρῃ. 
Ης ννᾶ5 ΚιΠεὰ ἱπ ἃ γεῦρε]]!οη ἰεὰ Ὁν ἢἰς 5ἰϑίεγ᾽β 
Πυθραπά, Νεγίρ 558 γ (Ξ Νεῦραὶ-ϑἤαγοζογ), ννῆο ἴῃ 

[τος οἵ ίουγ γεδῖβ ννὰ8 υσοεοάεα Όγν ἃ γουῃρ 

500 1 ,Δῇοτγοβοδγοῃοά, πιυταοτγοα δἴϊοσ πίης πιοπίϊ9᾽ 

τείσρῃη (5π|. 22]. 9,ΧΓ7. διδές, Ἐνὶ]- Μεγτοάδοῦ δηά 
Νεγρα !-ϑἤαγεζου). 
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Τῆι (ἢς ν΄. δ κδη [1 γα Πγ ἰ8 ποῖ ἴῃ δοοογάδηςα 
ψ ἢ Ὠἰδίοσν. [158 ροβϑίθ]α ἴῃδῖ (ἢ ϊ5 τῆδν δοοοιηΐ 
ίογ ἰἴ5 οπρίϑϑίοη Ὁγ Ο΄; θυ τῆς νίονν 566 Π15 πιυςοῇ 
Ρτείογα!ς τπδὲ ἴῃς ἀεδηϊϊε Αχίηρ οὗ ἃ ἰόγηγίηδίίοη 
ἴο {πὸ ροννεσ οὗ Βαρυίοῃ, δὴ δηποιηςεπηθηΐ νῃϊοἢ 

5 αυἱϊζξε ουῦ οὗ Παγγίοην νἱἢ ἴῃς σοοπίεχί, βία ρ5 

[Π6 νυ. 45 ἃ ρίοβθβ. ἴπ [Πδῖ οδϑὲ ἰζ ν}}} οἰἴποσ Ὀ6 
ΝΟΥ εαγὶν, 1.6. Ὀείογε τῆς σοτηπχοηοεγηδηΐ οὗ Νεγῖρ- 

|ι55ατ᾽5 γείρῃ, οὕ οὐ ἴπε οἴμεσ ἢαπὰ ϑυβηςοι θην ἰαἴε 
ίογ ἴῃς οχαςῖ γεϊδαιοηϑῃΐρ οὗ ἰῆς αὔονε 5θγίες οὗ 

τ ]6γ5 ἴο αν Ὀδοη [οτροϊζεη. 
8 [6]. Ὠιδ.. Κευχ Ο’ σὙαεσαΐ ; ἃ ρἷοϑβ5, ἰῃ τῆς 

ει ἰεβὲ ἔογπι οἵ ψῃ οι Νεῦ. ννα5 γείεγγεὰ ἴο ΌγῪ ἴῃς 
Ρύοη. οηἱν (δ). Τῆς ΓΝ, 85 Οἱ. βυρρεϑβῖβ, πᾶ 

6 ἐχρ  δίηθα δ5 μανίηρ ἰοβὲ ἃ βυρϑεχυεηῖ .)3 ἴδκβη 

γοζὴ συ. 7. 
131. Ο’ ναεαΐ. 

ὈΓς ἜΝ. ἕως ἐκλίπωσιν (δ "ΔΑ -λείπ... 

Τῆς ἱγαποδίεἶνε υϑε οὗ ὉΦΌ ἰ5. υπυϑι4] (οςουττησ 

Ποινονοσ ἰη 5. [ἱχίν. 2). Ο' 8ςεεπὶ5 ἴο ἢανε οπηϊτίεα 

τῆς 5υἔ[ῖχ δηὰ “δὲ. Ῥοβϑίθ!ν (45 Οἱ. {πη 8) ἴῃς Ταγρ. 

“ΟΝ Ῥιεϑεγνοβ ίοσ 05 ἢεγε ἴῃς οτίρίπαὶ γεδαΐησ 

ἘΠ, δὸὶ ΜΉΘ ν᾽ ΠΊΔΥ ΠΟΠΊΡ. 5:Π|1}}8Γ ΧΡ γαβϑ ἢ 5 

ἰη 1ῃ15 ςοπῖδχῖ (Χχνῖ. 24, χχνὶϊ. 6). 

ο [7]. ὈΞΤΟΡΠ. τῶν ἐνυπνιαζομένων ὑμῖν; 

τοδάϊηρσ ἈΡΡΑΓΕΠΕΙΥ ὌΡΌΡΠ, ΨΠοἢ τς οςοπῖοχι 

566Π|5 ἴο ἀεπηδηά. Τῆς Μ. Τ. ΠΊΔΥ ἢᾶνε Ὅδδη ἰη- 

ττοἀυςοα Ποτέ ἔγοπὶ ΧΧΙΧ. 8. 



19ο8 ΤΗῈ ὈΟΒΙΕῈ ΤΈΧΤ ΟΕ ἸΕΚΕΜΙΑΗ. [ΧΧΥῚ]. 10 

10 [8]. ΖΝ) ΩΓ ΠΠΠΣ. Ο ναραί. ΤῊΣ 

ψνογαβ οσα Ξυρρεκίεά ΌΥ νι ς. Ν 

12 [10]. ΣΡ Ἥ ὃν. Ο’ νασαΐί. ὅεε ποχῖ 

Ὡοῖεα. 

ὙἼΩΘΣ νῷ (14 [1τ17}.. ὅς. Ο ναεαί. Ῥτοθδθὶν 

1 ἰ5 οὐἷπρ, ἴῃ β8οπὶς ἄδσρτεα ἴο ἴπε τεουγεηςα οὗ 

ΣΡ ὙΟ (ἢδῖ (ἢϊ5 οπιί5ϑίοη ἢδ85 οογῆς δῦουϊ. Μ.. 

ἢδ5 ὄνον ἄρρεάγδαηοεα οὗ θεΐηρ σεηπίης, ἀηὰ τγεςεῖνοϑ 
ἃ βεπογδὶ βυρρογῖ ίσγοπιὶ Ῥεϑῆ. 5Η. Νυϊ]ρ. 

15 [12]. Ὧ5». ὑμῖν ; δἀάϊηρ ἐπ᾽ ἀδίκῳ ψευδῆ. 

Τῆς ρ]ο588, ἱπισγοάυςεα ἴο ργενεηΐ δὴν ροϑϑί]ς τηϊ5- 
ΔΡΡΙοΠοηβίοη, ἰ8 ἃ ἀοι]α οπο, ὈοΟΪ᾽ ᾿νογὰβ γεηάοιε- 

ἱῃρσ ὙφΌ. Ο΄ Ῥερσίη59 νυ. 16 [13] ν ἢ ἃ βεςοηά 

τοπάἀογίηρ οὗ Ὁ» (ὑμῖν) Ῥτγορδθὶνγ τῆς ἅβονε- 

πχοηςοησὰ ρ]ο55 ννᾶ5 ἰὴ 5οπια οὗ Ο΄᾽5 Μ85. ἰηϊγοαυςοὰ 
αἴϊτογ ἴῃς ὑμῖν οὗ νυ. 15 [12], ἴῃ οἴμοῖβ Ὀείογε ἴ. [Ἃἢ 
[πε ἰατῖεσ οᾶ56 τῆς ῥγοῃ. πισῃϊ δας ν ὃς ἰγαηϑίογγοα 
ἴο ἴῃς Ὀερίὶπηίηρ οὗ ἴῃς ποχί βεηΐεξηςα. 

16 [13]. ἽΠΌ ΠΏΣ. Ο’ υσεαί; οὈνίουϑὶγ δῃ 

Ἔχρίδηδίοσγυ σίοϑβϑ. 
17 [141 Ο’ τὦᾶσεαΐ, Ὀυΐϊ ἰξ βυρδιυἴε5 οὐκ ἀπέ- 

στειλα αὐτούς. Μ.Τ. ΠατγπγοηΐΖαβ ὈΟΚΉ ἴῃ Ξιιὐθϑίδπος 
δηά 5ἴγ]ςε νυ ἢ τῆς τεϑῖ οὗ ἴῃς ρᾶϑϑᾶρο, δηὰ ἰ5 ἴπογε- 
ίοτε ργοῦδοϊν ἴο Ὀε δοςερῖδα. ἴη [παῖ ο48ε ννε οδη 
ΟἿΪΥ ςοη͵δεοζυτε τπαἰ Οὐ5 Μ5. πᾶν δᾶνεα Ὀεεη 'νόγῃ 
οὐ οἴδμεγινίϑε {ΠΠΘρΊΌ]6. 



-18] ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΞΒ. 199 

18 [15}--22 [18] Νονδεῖε ἰ5 ἴῃς ἀἰβογερᾶηον 
Ὀεΐννεοη τῆς ἴνο ἴοχῖβ πιούα πιδικεὰ τΠδη ἰη [ἢ 5 

ρᾶϑϑδᾶρε, δῃὰ πονῇοσα ἰ5 ἰξ πιο ἀδηροζοιϑ ἴο 
ἀορσπηαῖίζε. ἴῃ ίδνοιγ οἱ ΜΟΙ. ἰξ πᾶν 6 υτρεὰ 
(4) ἴπαὶ ἰἴ5 διηλρ! βοδίίοηβ συΐϊς [6 ρσεηογαὶ ςίγ]ς οὗ 
ἴΠ686 Ἑςπαεαρίετβ, () ἰπΠ4ὶ Ο΄ Ὀεδγβ 5'ρῃβ (ποίδθ!]ν ἴῃ 
ἴῃς ρστδαιηπηαγ οὗ σ. 16 [19]) οἵ οπιϊβϑβίοη, (ὦ) ἐπδΐ, 
ἰπαϑπλυς ἢ 45 ἴῃς ν6556}5 δε δηυπιογαϊθα ννοσα ἰῃ 
ροΐϊηϊ οὗ ἰδαςϊ τεϊυγηοα ἴο [6γι 58] 6 πὶ, ἴηθγα ννὰβ8 δῆ 

οὈνίοι5 ἱπάυςεγηεηξϊ ίογ Ο΄ ἴο οπΐξ τῆς ἰδἴίον ρασγί 
οἵ συ. 22. 

Οὐ τῆς οἵδε μαηὰ ἰτ πᾶν Ὀς 5δἰὰ τῆδῖ {πὸ 
Δ ΡΠ δοδίίοηβ ἱἰθ ΜΟΤ. ἂῖὲ αυἱζξε οὗ ἃ ηδίιιγε ἴο 
6 ἱπιτοάυςεα δ Βαγν]οη οὐ εἰϑεινῆεσγε ΌΥ ρθορὶς 
ΚοθηΪϊγ ἰηϊεγοϑῖςα ἰῇ ὄνεγυ οἰγουπηδΐδηςς ςοηηροῖοὰ 

Ψ ἢ τῆς (αρενίῖν, ἀπά ἴπδὶ ἰπδϑηλυςἢ 845 τῆς ηοη- 
[Δ] πεηξ οὗ ἴπΠ6 ργόρῆεογ οὗ 22" ννᾶ5 πο Ὠπάγδηςς 
ἴο ἰΐ5 τεϊεπιίοη ἰῃ ἴῆς ταχῖὶ νη ϊς ἢ ἢᾶ5 σοοπε ἄονῃ 
ἴο υ5, ε πεεὰ ποΐ ὃς Παϑῖν ἴῃ δοϑδυηϊίηρ ἴηδῖ ἰἰ 

νου] ἀϊθαρροαγ ἔτοπὶ ἴῃς Οτοακ νεγϑίοη, νῃϊςῇ 
οὐ ἴδε ψ πος ἌἜχΧἢ 115 σἰρηβ οὗ [δἰ 0Ὸ}}Ὺ αἰϊηυῖς 

ἰτδηϑἰαϊίοη. Ο΄ ἰ5 ἤονενεγ ἀουδι!ε55 βοχηοννῃδῖ. 
οογγυρὶ ἴῃ ἰἴ5 ργεβϑεηῖ ἔογπι. 

18 [15]. ΓΞ δδ) Ἴ}Δ0᾽, ἀπαντησάτωσάν 

μοι; τεδάϊηρσ, νοῦν Ῥοϑϑιἷν τίρμεῖγ, 3, ᾿νῃ!ςἢ ννᾶϑ5 

αἰϊεγιυναγάβ (ςοπρ. χχν. 37) ἴἌΚδη 85 ἃ Ἴοοηϊγδοϊίοη 

(Ὁ Ξ ΠΥ ἢ 
ἈΊΝΩΣ. Ο΄ ναεαί. 

53... πα. Ο΄ υαεαί. Τῆς δὔβοηοςς οἵ Δηγ 
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δεοΐυα] πχοηϊτίοη οἵ [πδὲ ννῆϊςἢ 5ῃου]ὰ Ὅς [ἢε Ξυδ]εςῖ 
οἵ {πεῖν ῥργανεῦ ἱηνοῖνεβ ἃ αύβῆηθϑθ ΠΟ ἢ τνουἹὰ 
παΐυγα! ν Ἰοδὰ ἴο βοηλε βυςἢ οἶαιι5ε 485 Μ.Τ. 

19 [16]. Ὁ ΘΘῚ ἽΝ)... Γίνϑν. Καὶ τῶν 
ἐπιλοίπων (ὃ ὑπολ.) σκευῶν. [1 5 εἶδαν ἔτοη] ςοη- 
5ἰἀογαϊίοηβ οἵ σγδπηηασγ [παῖ οπς οἵ πιοῦα οἵ [ἢς 
οὐ]εςῖ5 βϑρθοϊδοὰ ἰη ΜΟ.Τ. ἢαᾶνε διε οὐὖἱ οὗ τῆς 
Οτγϑοῖ, 1655 45 ζοσ. (ρ. 71) ΡῬιΙΌΡοϑβεϑβ, ννε γεδὰ κ. 
ἐπὶ τ. λοιπῶν σκ. 

ΤΙΝΟΣ. τὰ ὈΓΣΠ. Ο’ ναεαΐ. 

20 [17]. Ν)313). Ο’ ναεαΐ. 

Ὁ ΟΡ ΠΣΞ. Ο᾽ υακαΐ. 

ὈΡΑΥΎ). ̓ Π33. Ο’ σαεαϊ. 

21. Ο’ συαεαΐ. 
22 [18]. ΓΉΣ... ΠῚ. λέγει Κύριος (ἰξξ δἀἀἀς 

ὁ θεός). 9566 ἱηϊτοαυςΐζοτγ ποῖδ οἡ ἴπ65ς6 νογϑεϑ8. 
χχνί!, [χχχν] 1. ΣΉΝ ΘΠ ΓΞ. Ο’ 

ναζςαί. Τῆς ἢἤτγοι ἴννο Ψψογάς ψγεῦε ἰοβὲ [ῆγουρῇ ἃ 
᾿οοηζιβίοη οὗ πε γε (Ῥεῖινθδεη ΠΣ δηὰ Π3λ 
ΤΠς τοϑῖ οοιγεβροηὰ ἴο ἴῇῆς Ηδςῦ. οὗ χχνίΐϊ 1 ἰπ 

ἰῖα φαγί οῦ δηὰ πιοῖς δοοιυγαῖθς ἰογπ. ὅ66 ποῖς 

ἴπογε. ζ(οσ. (Ρ. 70) οοηϑίογβ [18 τ. ἴο Ὀς ουὲ οἵ 

ΡὈΐδος δηὰ γδηϑίογϑ ἰξ ἴο [π6 Ὠεδὰ οἵ χχνί!. 

8. ΥΣΚΣΥΣΝ τὰ σκεύη. δ) ννουϊὰ οὗ οσουζγϑς 

Ὀ6 εδϑοὶϊν ἰοσῖ Ὀείοτε ἀω Οη ἔπε οἵπος παηὰ ἱϊ3 

δῦξεηοςς ἔτοηι Ο΄ ἰη (ἢς πεχῖ τ. ςαπηοΐῖ Ὀε ἴῆυϑ εἐχ- 
Ὀἰαϊηςα. 
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ὅ53.. εις. Ο΄ ναραί. 

4 τρῶν. ὙΡΊΣ. Οἱ ναραι. 
ΝΣ ΚΕΥΣΙ καὶ τὴν ἀποικίαν. 

μήτ"... ὨΣΊ. Ο’ συαεαί. 

ς. Ὀυττῦϑ.. ΟΡ. κατ᾽ ὀφθαλμοὺς παντὸς 
τοῦ λαοῦ καὶ κατ᾽ ὀφθαλμοὺς τῶν ἱερέων. Ο 5 

ἰγαπϑροϑίτίοη οὔ ἴῃς ϑυλϑίδηϊτινεβ τῆδὺ ΜῈ}} πᾶνε 

Ὅδεη οαυβεα Ὀγ ἴδε ἰα5ῖ 'νογάϑβ οὗ ἴπ6 Ὁ. 

8. ΤΡ ΠΡ... Οἱ υαραί 
10. ἘΙΘΆΚΛΟΣ ἐν ὀφθαλμοῖς παντὸς τοῦ 

λαοῦ τοὺς κλοιούς - τεδαϊηρ ἴῃς ἰα5Ξῖ ννογὰ ἰῃ ἴῃς 

Ὀἷ., ἃ5 ἷ5ϑο ἰῇ ψ. 12, ἰῃ δοοογάδηοςς ἢ [15 οἴπεσ 

οοςυγζοηςδς ἰῃ ἴδ Μ.Τ. οἵ [᾿Πϊἰς βοοϊίοη, Τῆ6 δαγϊοσ 

νοτας ᾶἀῖὸ ουρρεϑῖεα ὮΥ σ΄. 11. 

ει. Ὁ 5' οΧΑΣ κὸ ΩΣ. Ο’ υαεαξ. Τῆς νοτγὰς 

ΔΙῸ ὰ  οἀδεὰ ποῖ υ. 3. 

14. ἸΡΛᾺΝ Ο΄ σα. 866 ου χχνῖϊ. 6. 

ἼΣΩΣ ΤΝ͵ Ο’ ναεα. Μ.οΤ. σίνεπ υ5 δοοοῖά- 

ἱησὶν ἴῃς (ανέν ἴοττα οἵ ἴμε ἤᾶπιθ. 96ε ἰηϊγοαυςίοτγΥ 

ποῖος οἡ χχνὶ!---ΧΧίχ. 

ὅροις ΥΤΊΒΡΙ. Ο΄ ναεαέ; δῃ ἰπϑογίίοη ουρρεβίεα 

Ὁγ χχνί!. 6. 

15. μὲ} 4) ΝΟ. Ο΄ νασαΐ; Ὀυϊ ρεῦπαρϑ 

οὐδ οπΐν ἴο δῃ εἴτοσ οἵ ἴδε Ἔγα. 

ι6. γῆ. 5. Οὐ νακαί; ἱπιγτοάυςεἀ ἴτοπὶ 
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Ὠευῖ. χίϊ, 6, ννἤεγε ἤονενοσ (45 Οἱ. ροϊηϊβ οὐ), 
ὉΠΙΚΕῈ ἴΠ6 ῥγεβεηΐ ρϑββᾶρθ, δοῖιιδὶ] ἰάοϊδίσυ ἰ5 
5 ῃ οἵ. 

χχίχ. [χχχνὶ.] 1. ἽὝ), Ο΄ υαεαί. ὅ5εε Οἱ, 

ΠΟ ϑυρροτῖβ ἴῃς οπιϑϑίἼοη. Ηἰ5 γεᾶϑοῇβ ἀο ποῖ 

866 αυἱῖΐα Τοποϊυβῖνε; ἴον ἴῃς νοτὰ ταϊρῆς ννῈ]]} 
Ὀ6 υϑεὰ Όν οἠς [κε Τεγ., {ξ, 85 15 ὑργοῦδδὶς, ἴπεγς 

νΟΓΟ δἰγεδάν ρὰρϑ ἰη ἴῆ6 ηυπηῦοῦ οὗ ἴῆοβα ννῇοπι ἢα 
1ῃυ5 δάάγεςβε. 51}} Ο' ψνουϊά 5οδοοὶν πᾶνε 
οαλϊτἰοα (ἢς νοτγά, δαά ἰξ Ὀεεη σοηλίηα. 
Ὠδ δ 232. Ο΄ δαὰάς ἐπιστολὴν εἰς Βαβυλώνα τῇ 

ἀποικίᾳ. ΤὮετα οουϊὰ 5οάγοεὶν Ὀ6 ἃ πιογα οὈνίουϑ 
ἰηϊεγροϊδιίοη. Υεῖ 5866 Ὗνο,, Ρ. 86. 

ΤΆ. δὰ. Ο' νυαεαί. Τῆς ρεβοηβ δά- 

αἰ ϑξοο δῖε ἀὐραιἠϊὲ 6.1.) υϊῖα ϑ5υδῆςϊ πον ἀεῆηςὰ 

ΌΥ ὈοΙΒ τ ργοςεάίηρ δηὰ ἰο]]οννίηρσ νογάϑ, που 

(Πΐ5 Ἔοχῖθηβξίοη. 5Η. ἰηβογίβ (ππ6 οἶαυξο, Ὀυϊ πλᾶγκϑ 

ἢ δϑῖ. οἷν ἴῃς νογὰς ἀπὸ... Βαβυλῶνα. Δα. 
ΤΠοεοά. πᾶνε ἴῃς ννογάϑβ. 

2. ὈΡΟΥ7.. Ὕ. Ο’ νακαΐ; Ῥοϑβϑί]ν δῇ δο- 

οἰ ἀδηΐδὶ οπιὶςϑίοη. 

Ἐ"..9 1} ΤΊΣ. καὶ παντὸς ἐλευθέρου καὶ 

δεσμώτου καὶ τεχνίτου (Ὁ τ. κ. δ). Τῆς ἢτεῖ ψογὰβ 

ἰοοῖκ {κὸ ἃ τεηάεσγίηρ οἵ ὈΣῚΠΣ 3) ἃ5 ἃ νᾶτίδηϊξ 

ὑροη ΤΠ. ΤὨϊβ5 8 1655 ἀϊξευτδίπα, ἴο ἴδε ῥτεβεηΐ 
Ηεῦ. ἴἰοχὶ ἴδῃ ἴο ϑυρροβε ἴπαὶ ἴεν ϑἰδηα ίογ 

ὈΣΎΡΊΤ 99) (85 ἃ νατίαπε ίοτ 17 ὙἹ "ἼΥ. 
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3. “Ἴ5)). Ο’ ναεαΐ. (οιρ. χχνιϊ!. 14. 

5. Γἧδὰ. παραδείσους ; Ὀυΐ τεπαάεγεὰ κήπους 

ἰῃ ν. 28. 

6. ΓΑΔΩΝ Ὅ23 ΠΣΊΠῚ. Οὐ σαξα!. 
7. ὙΠ. τῆς γῆς. ΤὨΐβ τεηἀογίηρ τεηγηάς 

υ5 οἵ ἷν. 2ςὅ. Εἰΐδπες πεν τεδὰ ἤεγα (85 ργοῦδοὶν 

ἴμεγε) ΝΣ, οΥ τΠεῖν ἱπτεγργεϊδιίοη 15 ΜΙ|Ιάγδϑῃϊς. 

8. ὈΞΘΌΡ.. καὶ μὴ ἀναπειθέτωσαν ὑμᾶς οἱ 

μάντεις ὑμῶν. 

Ὁ ΘΓ ὈΡΙὸΣ, ὑμεῖς ἐνυπνιάξεσθε. Τῆς ΗΙΡΏἢ. 

ἰ5. ποῖ ἰουπά εἰβεινοζε, ἰϊ5 ἔογπι ἰ5 Ασγᾶπη. γαῖμοσ 

τη Ηερ., ἀπὰ ἴπε οδυξαϊϊνα 56η56 ἰ5 ποῖ πδεάςδα. 

Ηεηςε, ἀπά ἱπαβπιυο 85 Ο' ϑ5εεπὶ5 ἴο πᾶνε γεδὰ 

Καὶ, ννὲ πιᾶὺ σοη͵εοΐαγε νυῖτἢ σοῖς ςοηβάεηςε ἴδπαῖ 

τπ6 οᾶ8ε ἰ5 οἠπς οἵ αἰϊτίορταρῆν. ὗἝογ. δονενεγ 

(Ρ. 61) Ψψνουι]ὰ ἔυγίμεν οἤδηρε δὲ ἴο ὮΠ, Ὀεσδυδε ἰῃ 

ΧΧΙΪ. 25, 27, 28 (58ο ἰῃ Ο΄ τ΄. 32, ῆεγε 566 ποῖε; 

ςοπιρ. Οἱ ἰῃ χχνίϊ. 9) ἰξ ἰ5. “τῆς α]δε ργορμεῖβ Ψῇο 

ᾶνε ἀγεᾶπηβ δηὰ υ86 ἴπεπιὶ 85 ἴδε νεϑῃίοϊς οἵἁ 1Πεῖτγ 

[155 ργορδεςίεβ." 

ιο. ΘΠ. Ο΄ συακαΐ. 

ἜΡΟΝ τὸν λαὸν ὑμῶν (Ὁ τ. λ. μου). ῬεΞῇ. 5Ηῃ. 

νυϊρ.. Ἄρτεα ν ἢ ΜΌ. Ο'. βυρρεκῖθ τἴπδῖἴ ἴῃς Οτεοκ 

ΤΏΔΥ ὃς ἀυε ἴο ἴπε τεῆεςτίοη πᾶΐ δὲ ἴῃς ἐπὰ οἵ {πε 

70 γϑδῖβ ἴποβε πονν δά ἀγεϑςϑεὰ ινοιϊὰ ὃς ἀεδά. 

11. ε.. « 1555 3 -. Ο΄ συαεαΐ; δῃ δοοἰἀςηϊδὶ 

οτηἰβϑίοη, αγίϑίπρ ἴτοπι ἔπε στεουγγεπςα οἵ δ, 
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ΓΙ ΔΒΑΟΣ ταῦτα. Αη. ΤἸΠοοά. Ῥεβῆ. 5ῃ. 

ἤμϑοῦ .ο] : -αὐσι 3ΔΩ) νυἱρ. ϑαρροτ ΜΙΤ. Τῇε 
ψογα5 ὑνεσα ρεγῇδῃ8 ἰΠΠορίρ]ς ἰη Οὐ 5 Ηςρ. ἴεχί. 

12. ὮΠΘΟΤῚ ἩδῈ ὈΠΝ.. Ο΄ σαεα, ΠΙερὶ- 
ὈΠΙ ἐν, 85 ἰῃ δε ἰαβὲ σδβς, ΠΊΔΥ Ἵχρ δίῃ ἴῃς οτηϊβϑίοῃ. 

Ἤοννοσ, 8ἃ5 ἴῆε ΜΟΤ. οἰδηάϑ, Ὦξῃ ἰοοῖκβ βἴσαηρα. 

ϑγγηπι. 85 ἰπηϑϊεδὰ καὶ εὑρήσετε, Τατγρ. Ὀρδὴ 

ἡ πον. Ηξεηοςε Μ.ΟΤ. 56επ|5 οογγυρί. 

14. ΞΡ ΤΝΧ 2). καὶ (Ὁ οπι. κὸ ἐπιφανοῦμαι 

ὑμῖν. ΤΗῊΪ5 κα} Ὀ6 ἃ τοπάογίηρ οἵ ἴπε ργεβεηΐ Ηςρ. 

ὈΦΌ... ὈΝ). Ο᾽ τὑαραί. ὙΗΣ ἴεπογ οἵ {πε νυ. 

5ῆσνν5 1 ἴο Ὀς ἃ ἰαΐοσ δάαϊίοη, γεϊδτὶηρ, ἃ5 1 ἀοα5, 

ἴο ἃ φενεγαί ἀἰξρεγϑίοη, υηϑ0}140]6 ἴο ἴῃς ρῥγεβθηΐ 

ςοηϊοχί. 

16---.2ο. Ο΄ σνυαεαί. 1 ἰ5 αἀϊθῆουϊς ἴο Ὀεϊϊενε 
ἴῃδἴ ἃ ρᾶβ8ϑᾶρὲ 50 [πογοιυσὮ Υ δρροϑβίζε ἰη 115 πιεῖ ποῦ 
οἵ ἀεα]ηρσ νὰ τἢς οἰτουπιδίδηςεβ οὗ ἴῃς δδυ ἰοῦ 
Ῥεγίοα οὗ πε εοχῖϊα οου]ὰ ὃς ἃ ἰδαῖεγ σοτηροϑί[οη. 
δνε ποῖες αἷϑο ἴπαὶ Τησοά. (ἀπ ἀρραγθοηῖν Αα. 
ϑγητ.) Ρεϑῆ. 5Η82. Ν υἱρ. ρίαδςος ἰδ πεσα. Α γστᾶνε οῦ- 
)εοτϊίοη πονενεσγ ἴο ἴπδϊ ροϑιϊίοη ἰ5 [Παὶϊ ἰΐϊ βενϑῦϑβ 
τῆς Ἰορσίςαὶ οοπποχίοη Ἂχ ϑτίηρ Ὀεΐνεεη νῦ. [5 δηὰ 
21. ΑἄΑἍ οἷπε ἴο ἴδε Ξο]υϊτίοη οὗ ἴῃς ΡγοΌΪετ ἰ5 σίνεη 
Όν ἴποβε Μ95. (1υυςΐδη1ς) Ψ ὨΟἢ ρΐαςς ἴπε ρᾶϑϑαρα 

ὀεΐογεέ νυ. τ5. 1ῖ ἰ5 ἱπιροβϑίῦϊε ἴο 8δὰν πον ἴδε 
ἀξ] οςδιίοη ἄγοϑθὲ. ὉἋἱ.᾽ 5 βδυρρεβίίοη (566 ἢἰβ5 σαγείι] 
ῃοῖς οἡ ἴπε νῆο]ε ρδ455406) ἴῃδὲ ἴΠ6 σδυ8εὲ τννᾶ5 ἴῃ6 
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οσοσυγγεηςε οἵ "2 (ο]]οννεὰ ὃν “δὲς δ ἴῃς Ὀερίπηΐησ 

οὗ νυν. τς δηὰ ιό, βθογηβ ἀυδίουβ8. ὙΤης οἰ βϑίοη 

ΌΥ Ο’ ἰ5 πιούὲ εαϑὶϊν δοςουηιεα ίογ, ἱΓ ννα αἰγίρυξϊα 
ἰἴ εἰτῆεγ ἴο τῆς οσουτγγεηςε οἵ ἴῃε Ξυρϑίδηςς οὗ πιοκῖ 

οὗ τἢε56 υν. αἰγεδάν ἰῇ χχίν. 8---ἰοὐ, οἵ ἴο [ἢς 

[γδηϑδίογβθ αἰ κα ἴο οδ]}] Εργριίίδη αἴϊεπιίοη ἴο 
ἴῃς ἀοῖδ!!εα [ἢτοαῖβ οὗ ριυιπίϑηηεηῖϊ αἰγεοϊοα ἀραίηϑβί 
ἴϑγδεὶ, οὐ ἰδοῖ δηά ρεῦπαρβ Ὀεϑῖ (ἢ ζου., ρ. 61, 
Ψηο Ποννανεῦ σοηάεπιη5 ἴδε ραϑϑᾶρα 845 δὴ δδιὶν 

᾿ηϑογίίοη), ἴο ἴῃς ραϑϑίηρ οἱ ἴῃς νυνγίτεγ᾽5 ενε ἔγοπὴ 

ΠΌΔΔ (. 15) ἴο ΠΌΣΣ (ν. 20). 
21. ΠΡΟΣ. Ο’ συαεαΐ. 

ὝΧ. ΣΡ Γ3. Ο΄ σακαι. 
23. ὙΖ. Ο΄ υαεαέ; ἱπιτοάμςδα ἔτοτῃ νυ. 21. 

ὭΣ (Ὁ ΚΡ. μάρτυς. Ὅὴε Ηεβ., 85. ἴ 

βίδηἀο, 15 υηρταπηηηαῖίςδὶ, ᾿Δνῆ 16 τῆς “2 οδη οὐἱν ὃς 
εχρίαἰπεὰ ἃ5 εαυΐναϊεπι το ἢ.) δ, Ρτορδὶν 

[πε ννογὰ ἴἰ5. ἃ ρἷὶοβϑ. 
25--29. Ο’ πιϊδυηἀετοϊδηάθ [ἢ5 ράαβϑαρο, [α:]}- 

ἱῃρ ἴο 566 ἴῃδαξ νῆδί ννὲ ἢᾶνε ἴο ἀεδδὶ νΠὮ ἴῃ τῆς 

Θαγὶ ες ρᾶγῖ οὗ ἰΐ ἰ5 ἃ ἰεἴῖεσγ ἔγοπὶ ϑῃεπηδίδῃ ἴο 
Ζερδαηΐϊαῃ δηὰ οἵἴπεις δ [εγυσαὶοπὶ. Τῆϊς 5 50 

οἰδαγὶν ρυῖ ἰπ ΜΟΙ. τῃδῖ ννὲ σδὴ οἠἱν αἰϊγίθυϊα πὸ 
ὈυΚ οὐ τῆς νατίαϊίοης ἴο ἴδε 5ἴαϊε οὗ Ο΄᾽5 Ηδςρ. 
ἴοχῖ. Ηρσηςο ἴῃς εἴγαϊῖ5 ἴο νι οἢ ἴΠῸῪ γε τεαμποςά, 

εἰσ. ἴῃ πιακίηρ ἴδ ργορῆεῖ βρεᾷκ οἵ ἢἰπι56 1 ἴῃ {πε 
3τὰ Ὁ. (Ὁ. 27), ἰπ ἴῃς οπιίϑϑίοη (ἐδι4..) οὗ ἃ ηοραῖϊνε, 
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ἴη ἴδε πγοπίίοη (νυ. 29) οὗ δὴ υπεχρἰδἰηςὰ βιβλίον, 
δηὰ ἴῃ ρσεπογδὶ ἰῃ τῆς υἱέες ἰδοὶς οὗ ἰορίςαὶ! Ἄσοη- 
ἡσχίοη νηΐ ἢ ρῥγενδὶϊς τὨγουρῃουῖ {πΠεῖγ νογϑίοη οὗ 
νυ. 25---20. 

25. ὈΡΟΥΎ... 9. Ο’ ναεαέ; Ὀυϊ Ξυδοίταζεβ 

Οὐκ ἀπέστειλά σε τῷ ὀνόματί μου, Ξυρσρεδιοὰ ὃν 
υ. 31. 

Ὁ ΧΊΣΓΤ ΟΞ νη. Ο᾽ σαραί 
2ς, 26. ἌΣ ἐ Ὄνῦ. εἶπεν Κύριος (Ἑο Β :ΑΟ 

εἰπεῖν Κ.). 

26. ὈΡΞ. ἐπιστάτην. ΤὮε 5ίηρ. ἰ5 ϑιρροτίοα 

ΌΥ ϑυπιηι. Τατρ. Ρεβῃ. Ν υἱρ., δυῖ Μ.Τ. «ἀπ βοαγοεὶν 
ἢανες ατίϑδθῃ ίτοηῃ ἰἰῊὝ Τῆς ὠἀομρὴζ ἰηοϊυαά ες. τῆς 
αυζες5 οὗ Ζερῇ. ἀπά ἢὶ5 ργεάδοοςεουύ. Ηδξηςε ἴπε 
Ρίυτα!ὶ. 

ΡΟ ἉΓΤΝἢ ΠΘΘΠΌΤ ΟΝ, εἰς τὸ ἀπόκλεισμα 
καὶ εἰς τὸν καταράκτην; ἃ ο836 οἵ ἰγδηθροϑί[ΙΟη, 

ἰπδϑτηιςῇ 85 ΠἸ ἰ5 τεηἀεγοα ΌΥ κατ. ἰῇ ΧΧ. 2. 

27. ΤΠ εὐ. συνελοιδορήσατε (δ ἔλοιδ.; Ο 

οὐκ ἐπετιμήσατε). 

28. Ὁ ΓΟ’ ἸΣΣῸΡ 3. οὐ (ξδ΄ οπι. οὐ; 
ΑΟ ὅτι) διὰ τοῦτο ἀπέστειλεν πρὸς ὑμᾶς ((" ἡμᾶς 

23. κήπους. 98:ες Ὁ. 5. 

32. 52). Ο’ σακαί. 

ΠΣ ὈΡΓΤΓἪΓΩ. ἐν μέσῳ ὑμῶν. 

περί. τοῦ ἰδεῖν ; τεδαϊησ ΠΣ 
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ὮΝ. ὑμῖν. ἴὕπη]ε55 ψὰ βυρροβε ἔδπαϊ ἔδεβα 

Ραστίουϊαν ννογὰβ ννεῦε ΠΠΘρῚΌ]6 ἰη [Πς ἴοχξ π5εα Ὀγ 
Ο΄, ἴῃεσο 9566 Π| 58 ΠΟ τσοάϑοη ΨὮΥ ἴπεν ϑῃουϊὰ ποῖ 
δᾶνα τοηἀετοὰ ἴπεπὶ. Οη [ἢς οἵδε παπὰ Μ.Τ. ἴῃ 
δδοΐ οἵ ἴῃς ἴννο ς85685 5 8 δαϑὺ Ὄδχρδηβϑίοῃ. 

ΣΌΝ). Ο΄ σαεαΐ. 

γένυν. .3. Ο’ νασα. ΜΟΤ. νδβ βυρρεβῖεά 

ΌΥ θευξ. ΧΙ. 6 (5ε6 οἡ χχνι!. 16). Ο΄ δογα 5υὃ- 

βἰἰτυῖε5 οὐκ ὄψονται, ἃ τηᾶτρ. σ'οβ5 οἡ τοῦ ἐδεῖν. 
χχχ. [χχχνὶϊ.] 5. ὈΣΘΖ,. ἀκούσεσθε; ἃ εοἴδηρε 

αῇϑίηρ οὈνίοιὶν ἴτοπὶ ἫΝ αἰ δου οὗ τεσοης]ἕπρ 
ἴῃς υ36 οὗ [ἢ6 [εἴ Ὁ. νὰ [ἢ6 υἱΐεγᾶηοε 85 
ϑδρόοίκδθη ὃν ἴῃς ΓΟΚΡ. 

6. ὮΙ πον. εἰ ἔτεκεν ἄρσεν. Ν'ε τηᾶῦ ποῖε 

παῖ 1ῃ18 υ86ε οὗ ἴπε Καὶ ἴῃ ἃ 86ῆϑε δῃιρἤῃδίο δ! Υ 
᾿ἰπιϊτηρ τ ἴο [ἢ ἰεπηαῖς ἰ5 ὈΥ Ὧ0 πιεδῃ5 ἴῃ υηΐϊνεγϑδὶ 
δοοογάδηος ἢ Ηςῦ. υὑδᾶρα, ἐσ. ἰϊ. 27; 6εη. ἱν. 

18, χ. 8, 13 εἴς.; Ρ5. 11. 2. Ο΄ δαάς ἴο ἴῃε ἀρονε τῆς 

(οἸ]]οννίηρ ρσὶοββ καὶ περὶ φόβου ἐν ᾧ καθέξουσιν 
ὀσφὺν καὶ σωτηρίαν. 

ὉΠ. διότι. ΤΠίβ, 85 ἃ βυϊϑιίζιϊε ίογ διατί, 5 

οἴϊεη ργεβεηϊοὰ ἴο υ8 οἰβεννῆογα, 6ισ. ΌΥ Ὁ ἰη ἰϊ. 31, 

Ὁν δξκοὴ Αᾧ ἴῃ νι. 19. 

ἥΡῚ. εἰς ἵκτερον ()αμμαϊηλ. "ἢ 15 τεηἀεγεὰ 

ὥχρα ἴῃ Ὠευῖ. χχνη!. 22. 
γ. . ἐγενήθη (45 ἴῃς ἰαεὲ 'ινοτὰ οὗ τ΄. 6); 

οοηηοοῖπρ ἢ ΤΠ 90 ἐγένοντο ἴῃ Μίς. 11. 1. 
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8. ΤΙ ΙΘΝ ὙΧΩΣ Ὁ). ἀπὸ τοῦ ΩξᾺ0 
οὔ. τοῦ) τραχήλου αὐτῶν καὶ τοὺς δεσμοὺς αὐτῶν. 
Ο΄, τεδάϊηρ ἴῃς 3τὰ ρ. ἰῃπ ὈοΓῇ οςα56ε5, παγπιοηΐζοϑ 

νυ τῆς τεϑῖ οὗ ἴῆς ν. Τῆς ΗΘ. ἰ5 εαϑὶϊν δοοουηϊεὰ 
ίοσ, ἴπε ἰδησυᾶσε Ὀεΐηρ ουσρεβῖεὰ ΌΥ ἰϊ. 20 (4ηά 
ΡογὮΔΡ5 15. χ. 27), νῆ 116 τῆς νατγίδιίοη οὗ ρεβϑοῃ ἰ5 
ίατ ἴτοσῃ υηυδυλ], ἩΗόονάενεῦ τῆς ἔνο ο8565 οὗ (δαῖ 
νατγίδτ[ίοη ἔστε δ ΌὉΥῪ ὯῸ πιοδῇβ5 οἡ δἷΪϊ ίοιιγβ ἃ5 

τερσαγάβ βυρρογί ἴγοπὶ οἵδε νεγβίοῃβ. Ψ 15 δ0Ρ- 
Ρογῖδὰ ὈὉν 44. ϑυπιηι. Τεοά. Ῥεϑῇ. νυ, [Ιπ ἴδε 
ςᾶ86 οὗ 2 Ρεβῆ. (ποῖ Νυ]ρ.) δα ρροτγῖβ ἴδε 2Ζηά ρ., 
ἀραϊηδὲ νης ἢ τοδαάΐϊηρ σῇ αἷϑο ὃς ρἰεδαάβα [ἢς 

ΡᾶΓΑ 116] 5τὰ νἰςἢ ταίρῃϊ θεὲ ἐχρεοϊοὰ ν ἢ ρῃ, 

Ὁ Ἣν ἸΣΓΥΊΔΏ 7. καὶ οὐκ ἐργῶνται αὐτοὶ 

ἀλλοτρίοις (Α ἐν ἀλλ; (Αἰ Πηρ ἴο υπάᾶοτγοϊδηα τῆς 
ΗΘ. ἰάϊοπιΙ. (ὐοἴηρ. χχν. 11. 

9. δε. Ο’ σαεαΐ ; ἴῃ τεβίογίηρ ἴῃς δαϊδηςα 

οἵ ἔδε εἰδυβαβ. 

Ι0, 11. Ο’ σναωαΐ. Τῆς στ΄. οσσυγ ἰη Ὀοίὴ ἰοχῖς 

ἰη χὶνὶ. [Χχνἱ.] 27, 28. ὅὲες οὐ χί. 7, δηά ο χν. 

13. ΤΠεῖς Ἰδησιαρε συρσρεοίβ [πα ΤΟΥ ἀγα τηδὰς 
ὉΡ ἰγοπὶ νᾶτγίοι5 ρα 5584Π65 οὗ [(ἢ!5 ἀπὰ ΟἴΠΕΙ ργορῇεῖβ. 
ον {με βοϊεπιη ἱπιγοἀιυοσίοτυ ΣΡ ἢ 8εεὲ 15. χὶ!, 8. 

Νείτμον ἰ5 15γϑοὶ εἰβεινῃεγε ἰῃ τῆΐβ Βοοκ (Ἔχοορῖ 
ἰῃ πε ῥδγδὶ]εὶ ραϑβαρε) οδιϊεὰ "ἼὩ 9) (Δ Ἴχργεββϑίοηῃ 

ἰουηὰ ΕΖεκ. χχχνίϊ. 25.) Εογ ἴδε ἰδηριάρσε οἵ 

011 ςοΠΊΡ. Χν. 20, ΧΙ. [ΧΙ]χ.}7 11, ἀπὰ ίοσ οἴδογ 
ῖσυπιοηῖϊβ (ρεγῆδρα 685 σοηνίηοίη5) ἀραίηϑὶ (6 
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δεοηυΐποηθβθα οὗ ἴῃς σύ. 866 Οἱ. δηὰ Οογσ. σαὶ ἔζσε. 
Τῆς Ἰαϊζογ (Ρ. 66) ς4}}5 αἰϊεηϊίοη ἴο “ἴπε βυάάδη 
ΔΡΡεάγαδηςε ἤογα οὗ Ϊ]δοοῦ-[5γδοὶ, νν ἢ 116 οἰβοννῇογα 
[πγουρπουξ [ἢ6 ν᾿ ΠοΪε βροοοῖ οηἷν [υἀδῃ-͵5γαο] ἰ5 

τηεηκοηςα, δηὰ ͵ᾶοοῦ δίοης οσουτζϑ ἰῃ τ. 9, 18." 

ὙῸΟὉ δϑγδδξ. ἀνέστησα σύντριμμα (Α 

δαἀὰς σου); ἴδπιι οοηησοίίπρσ ἴῃς ἢτγεδῖ νογὰ ν τῇ 

ΚΤ. ἀχγηρά. 85:6 οῃ ἱἷν. 19. 

13. ΓΝ ΕῚ ἘΣ εἰς ἀλγηρὸν ἰατρεύθης. ἴη 

Ηοβ. ν. 13 Ἴ (ὀδύνην) ἰ5 ρᾶτα!εὶ ἴο πῃ, Τηΐ, 
ΜῈ 50 ἔδγ 5: Π|{}γτηρ Ο᾽5. γεηάδεπηρ, Ἰξανξὰ πε 
056 οὗ ἴπε νογὰ ἤεῖε ἰη ἴῃς ορροϑβίίε 5εῆϑε πεχ- 
Ρἰαϊπεα. Τῇ ἀϊν!ϑίοη οἵἉ ἴῃς στ. ἰῃ Μ.Τ. ἰ5 ξυρρογῖοα 
Όν χιἰνί. 11,  ὨΙ ἢ ΘΌΡΡΙ]Ι65 ἴπ6 βεοοηὰ οἶδι5ε Ποῖα. 

ΠΡΌΣ. ὠφέλια (Ο -εἰα); ςοπηεδοίίησ νῖτἢ τῆς 

Η!ρῆ. οἵ ὃν», ἃ5 ἰη χῖν!. [Χχνἱ.} 11. 
15. Ο’ συαεαύ,; Ὀυϊ 5ε6 πεχί ποῖθσ. Τῆς ἢγϑῖ 

Ῥαγῖ ἰ5 βυρρεβίοα Ὀν Χ. 19, χν. 18; [ἢς βεςοηά ἰ5 
ἰἀοητίοα!] ἢ τῆς Ἰατῖεγ ρδτῖ οἵ ν. 14; ίογ τῆς τὨϊγὰ 

866 Ὀεΐονν. 

16. 5.) 5 Ὁ55. κρέας αὐτῶν πᾶν ἔδονται 

ὮΣΙΝ [5] ΟὝΣ 23). Υεῖ ἰη χχίϊ, 22 Ο' τεη- 

ἀετεὰ 5 ὯΦὩ οοτγγεςοῖγ. Ο’ ρῥγοςθεάβ ἴο ἰηβοσῖ ἤεγε 
ἃ τεηάοτίηρ οὗ 1 Ὁ, νὶΖ. ἐπὶ πλῆθος ἀδικιῶν (ἐξ δι- 
καίων; Α ἀδικίας) σον ἐπληθύνθησαν αἱ ἁμαρτίαι 

5. 14 



-- ..-.. 

εὐ Τς "πε" ἐπε ΜΕ. ἐϑα 210 ΤΗΕ ῬΟΒΙΕῈ ΤΕΧῪ ΟΕ ἸΕΒΕΜΙΑΗ. [ΧΧΧ.- 16 

σου, ἐποίησαν ταῦτά σοι, ἴῃς Δεῖ ἴἴτος ννοσβ σο- 

Ῥτεβεηζίηρσ Μ.Τ.5 οοποϊυβίοη ἴο σ. 15. 
17. ΠΡῚΝ. τὸ ἴαμα. (οιῃρ. ἴασις ἴῃ νἱϊ]. 22. 

ἦν. θη ρευλεῖ ὑμῶν; τεδάϊπρ' ἫΝ οτ “ΤῪ Ξ ὈΞΤΥ, 

Βυϊ τη15 ἀο65 ποῖ δυϊξ ἴῃ6 σοηΐεχί. Οἰδογ ςοπΐεο- 
ἴυγαϊὶ οπηοηάαϊίοηςβ ἃ ἦν, α τορι, ἃ (πιετε) 

νυν -τ δ κ ίοσ {πε ἴγανο]ϊεῦ (5ο ]. Ὁ. Μίςἢδο 15), } 

([5. χχν. 9, χχχίϊ 2), ὦ ἀεδεγί, α ἀγέρας ῥίαξε 
(σταςεῖ2), ΠΡ, φἑταδίε (61. 

18. ΟΣ Ο' νασαί. Τῆς ἰγαηϑίαϊοσγθ ννοῦα 

ΡὈυΖΖὶεά, ργοθαΪν 85 Ὀεϊηρ ὑπάᾶνναγα παι [ἢ 15 ἴα ΠῚ 
᾿ν85 Ποῖ ΠΘΟΘΘϑαΓΥ υϑοα ἴῃ ἰΐ5 ΠΠ εγὰ] σεηβθθ. (οπΊρ. 
ι Κὶ ν[Π. 66. 

ὙΓΏΘΦΌΝ. καὶ (Ο τὴν) αἰχμαλωσίαν (Α τὴν 

ἀποικίαν) αὐτοῦ ; τεδάϊηρ Δρρδγεηίν ῬΡΙΣΦΘΝ. 

Οοπιραᾶγε Οὐ 5 ἰγεδίπηεηΐϊ οὗ ἴπε δοΐυδὶ ΠΣ ΣΘ ἴῃ 

115 Βοοῖκ. ὅ6ε6ε οἡ {Π|. 6. ' 
ἡ ΝΝ. καὶ ὁ λαός (" ναός); ἴο Ὀς δαἀάεὰ ἴο 

τῆς ἰ5ῖ οἵ τεηἀεσγίηρϑβ οἵ δὲ ρίνεη ἴῃ ποῖς οη νὶ. 5. 
19. ἀδυον ἄδοντες ; ἃ ἴοοβε τεπάετγίηρ (5ε6 οἡ 

χχίν. 5); δυΐῖ σορ. χχχίϊι. [Χ].] 11 ἴογ οὔς 51}}} 
ΠπΊοΟΓΟ ίγεα. 

ὙΧ" δ) ὈΤΊΞΞΤΙ. Οἱ σασας, 
20. ὙΠ. καὶ εἰσελο ἰονταὶ; ; ΜΙαγδϑῆϊς. 

ἸΓΠΊΝῚ. καὶ τὰ μαρτύρια αὐτῶν (Ὁ Ρ}). 
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21. Ἴ. ἰσχυρότεροι; ρετῆαρβ. τεδάϊΐηρ 
ἼΩΝ (ΞΌ Ὑ 3). 

Τῆΐς συ. Ὀεᾶγβ σοηβρίςυουβθὶν πε πηᾶεῖκβ οἵ δη 
ὉΠ5ΚΙΠ1εα τγαηϑίδῖοσ, [1ἢ τῆς πκίἀα1]6 [πε τείεγεηςε 
οἵ τε οὐ). ρζοῃ. ἰ5 οὔδηρεά ἔτοπὶ ἴῃς 5ἴηρ. ἴο [ῆς 
Ρίαγα!. ΦΥἾΔῚ ἰ5 τεηάεγεά καὶ ἀποστρέψουσιν (0 

Βόνενεσ Ππᾶ5 ἐπιστι) δηὰ ΟΣ ΌὈγν ἀποστρέψαι 

(ΑΟ ἐπιστρέψαι). (οπρ. οἡ σν. 23, 24. 
22. Ο΄ ναεαΐ. 
23,24. Ἐρορεοαϊοα δἱηγοσῖ υεγδαΐῖρε ἴτογῃ χχίϊ,. 

[9,20. Τῆε νατγίδτοηβ ἰῃ Ο΄ ἂγὲ βυβιοίδης ἴο πᾶ κο 
ἃ ἀἰβεγεηϊ δηὰ [655 5Κ|| δα ἰγαηϑ]αΐογ ἴο Ὀ6 ργοῦδθὶε; 
εα. Ἵ)Θ... ΝΠ ἰ5. πεγε τεπάεγεαὰ ὅτε ὀργὴ Κυρίου 

ἐξῆλθεν θυμώδης, ἐξῆλθεν (δὲ ἐπῆλθεν) ὀργή, Ὀυϊ ἴῃετε 
ἐδοὺ σεισμὸς παρὰ Κυρίου καὶ ὀργὴ ἐκπορεύεται εἰς 
συνσεισμόν. 

23. ὙΓ. στρεφομένη; ἴῃ ΧΧΙΪ. 19 χχυχα 

δηὰ συστρεφομένη. σ!. ςοπεοίαογς τῃδὶ ὈΡΏΓΌ ν νν8ἃ3 

τῆς οτγὶσίηδὶ τοδάϊηρ ἴῃ Ὀοῖῃ ρἷδςε5. 

24. ΣᾺ ἸΣΣΊΘΓΣ, γνώσεσθε (ὶξ ἐπιγν.) αὐτά. 

ζοιιρ. χχιϊ. 20. 

ΝΒ, [π 8δοπὶε Ηερ. Βί0]ς5 χχχί. ι (2) 93) 

5 σίνεη ἃ5 ΧΧΧ. 25, Δηά ΧΧΧΙ. 2 ἃ5 ΧΧΧὶί. 1, δηὰ 950 
οὔ ἴο ἴδε επὰ οἵ {πὶ οπαρῖοτ. 

χχχί. ἰχχχνί.} 2. ἹΠ ΝΘ, εὗρον θερμὸν 

(ὉΠ) Αᾳ4ᾳ. ϑγπγιπι. Τῃεοά. ᾶνε χάριν. 81 7εζ. 
“Πάΐςυ]ες 1 Ατίπὶ οοαίςε5.. ἐμρίηος ἰπτογρτγοῖδι βυης" 

14---2 
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Ὁ, Ώ. μετὰ ὁλωλότων, τεδαϊηρ 5... Ὧν 

(ογ ροβϑίδιν "ἼΥ12)). 

Ὀχξνὴ ἩΣΥ τ. βαδίσατε καὶ μὴ ὀλέ- 
σητε τὸν Ἰσραήλ. ῬοϑΞ5,Ὀ])ν τἢς Ἷ (566 Ρεγίβϑβ, ρ. 74) 
5 ἴῃς οἱὰ ποτηΐϊπαίίνε οηἀΐηρσ. Ο΄ πᾶν ἢᾶνε 5εεη 
[πε γοοῖ δ ἽἼΠ ἴη ἴῃς νοτγά, θυ ἰἴ 15 πῖογε ᾿ἰΚεαὶγ (παῖ 

{πεν τοδὰ ὙΠ ΝΟ. Τῆς Ὀεβῖ εἐπιοησδίίοη (50 

6α!.) 5εεπιβ8 το δε ἡ") Ἴ29 (δου Νυΐὶρ. “αὐ γεφμ 21) 

“Μ42). Ἐργ 5εῆβε οὗ γ) 566 οἡ ἵν. 20, ἰ. 34. 

3. Σ αὐτῷ. Το (ο]]ον ηρ ἢ (ποῖ τεπάεγοά ὉγῪ 

ΟἿ) πιᾶὰν ἴᾶνε ργοἀιιςεά 115 ναγίαηϊ. (οτῦ. ποννενεσγ 
(ρ. 66) Ξκυρρεκῖς παι ἴῃε Ηερ. οοργίϑι “ 5ἴυπι!ο 

αἵ ὧ, νης ἢ τνου]ὰ τοείογ ἴο ΜΥΝΣ ἴῃ σν. 2, Ὀδοδυβθα 

τῆς νῇοὶς βυρϑεαυεηῖ δά άγεϑϑ5, δίζογ ᾿νἼΩ" ΓΌΣ, 

5 ἰῃ {ῃς ἐδπϊηϊης." 
4. ἫΝ 15. ὅτι (δυῖ ΑΟ ἔτι). 
ἫΝ 25. Ο’ ναεα (ΑΟ ἔτι. (οπιρ. ποχῖ ποῖε). 

ἼΡΕΙ. ἐπιλήμψει (δὲ -Ψψῃ; Δῷ λήμψῃ). (οπιρ. 

ἷν. 30, ετε κοσμεῖν ἰ5 ἴῃς νεγῸ υ5ε(. 
ς. Ἣν. ὅτι (δὲ ὅτε ἔτε; ΑΘ ὅτι). 

δ... 9»). φυτεύσατε (Ὀιι δὲ" Ο" φυτεύσαν- 

τες φυτ.; ΑΦ" φύσαντες φυτ.); τεδαϊπρ 5ἰπιρὶν ἸΏ, 

γ]. καὶ αἰνέσατε; τεολαϊηρσ θη. Βιιῖ 

ὄνοη ἔ, ἢ Ο΄, νὸ ϑδυϊδϑιτυϊο ἢ ον ἴῃς ΠΟΙ ΜΊΙ͂,, 

ἰϊ ἰ5 νὲγὺ ροβϑϑδίδὶς παῖ ἴΠ6 νοῦ πιᾶν Ὅς υξεὰ ἰῃ ἃ 
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ϑρϑοίαὶ βθῆβε οογγεβϑροηάϊΐηρ ἴο ἴπε 5υδϑῖ. ἘΠ ΥΟΚΑ 

υιϑεα (1,εν. χίχ. 24; ]7υά. ἰχ. 27) οὗ πατνεβῖ οἵ 
νἱπίαρε ραίμεγηρΒ. 

6. ὨΣΊ. ΠΡΕΘΒΕΣ  ὙΡ (δξ -νου) ; δῇ ὑποχ- 

ΡΙαἰπεά γεπάεγίηρ. Οἱ. βυρρεϑῖβ δὴ οτγίρίπαὶ ὈΝῚΥΞ , 

σἱηδ- ἰγέςσεῦς, ἔσοτὴ τῆς ῥσγενίοιι5 ςοηϊοχί. ᾿ 

7. ΥΩ ΠῚ νὴ. ἜἜσωσεν Κύριος τὸν 

λαὸν αὐτοῦ; τεδαΐηρ ᾿ 9 ὁ 1 ὉΠ. Α58. Οἱ. 
Ροϊηῖβ ουὔξ, ίγοηὶ ἴῃς υ86 οὗ ἴῃς εἐχργαϑϑίοη Ππιγρὶ- 
οαΙγν (Ηοβδηηδ) ἴπῈ 2ηὰ ρ., ἃ5 ἱπ ΜΟΙ. πιὶρῃε 

εδϑὶϊν ατῖϑθὲ. Οἱ 5 ίογῃη ἰ5 {πεγϑίογε ἴο ὃς ργείεσγγεά, 
ἴῃς πλοῖα 80, 8385 Ταῖρ. ϑδυρρογῖβ ἱῖϊ. ὗογ. (ρ. 66) 
ςοοποίάεσα Μ.Τ. ἴο Ὀ6 δὴ ἱπιοηπίςοηδὶ αδἱϊογαίίοῃ, 

οινίησ ἴο ἴῃς ποη-(]Π]πηθηῖϊ οὗ ἴΠ 6 ΡτοπΊϊβα. 
8. ΠΌΒῚ ἫΝ ὯΞ. ἐν ἑορτῇ φάσεκ; τεδάϊΐηρ 

ΓΟΞΒῚ ἽἼΝΙΘΣ, 

ὙΠῸ πρὸ ΓΎ]. καὶ τεκνοποιήσῃ ; τεπάετίηρ 
Ἵ" ΝΟΓΥ Ιοοβεῖν, ἐπὰ οπιττίηρ ἴῃς οἴεΥ ἴνο ννογάϑ. 

9. ᾿Ν5.. ἐξῆλθον ; τεααίηρ' Ἰδν, 

ὈΔΌΠΓΘΝ. καὶ ἐν παρακλήσει; φεγλαβε τεδλαϊηρ 

Ὁ ΌΓΟΓΩΝ, Ῥυξ οἡ ἴδε οἴπες μβαπὰ νε ἢπά τῆς 

ἡ βπδεεα, 5051. ἜΡΊΑΝΑ αἰνναγβ τοηδογεὰ Όγ ἔλεος ἰη 

«ἢϊςΞ Βοοῖκ (χχχνί. {[χ|}}}} γ, χχχνίϊ. [χ]ϊν.] 20, 

χχχνίϊ. [χὶν.] 26, χΙὶ!. [Χ|1Χ.] 2). 

ΣΟ δηὰ ΟΣ ΝΣ αὐλίζων ἀπὰ οὐ μὴ 

πλανηθώσιν; τεπάοτίηρϑ ποῖ ἑουηά εἰφεννῃεῖε. 
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10--43ϑ 14. 8566 (ογ.᾽β γθαϑοῇϑβ (ρ. 66) ἔογ Ῥεϊϊἐνίπρ 
ἴῆεθε συν. ἴο Β6 ϑριιγίουϑ. 

12. ΤΠε Ὁ. ἰ5 τειηαγκαῦ]α ἔοσ ἰϊ5 Ιοοβα γεηάο- 
ἰηρο; ἥξουσιν ἴοτ 1) (ουρῇ τἰϑεα ἔουγ νογάβ 

Εαγ]εγ ἔογ 38 25)), καρπῶν ίοτ παν ξύλον ἔνκαρπον 

[οσ ΓΙ 13, μεγε (85 1]. Ε. δξπιευκήες οὔϑογνος σα 

ρα.) σἰνίηρ ἴΠ6 ϑδρεςοίεβ ἔογ ἴδε ρϑηιβ, 85 ἰπ {πε 
Ῥτιενίοιιβ σᾶ86ε ἴπε ρεηι5 ἔοσ {πὸ βρεοῖΐςβ. 

ΠΒΕΣΥ9. πεινάσουσιν ; τελαϊΐϊηρ ΠΕΣ, 

13. ἩΠ), χαρήσονται ; ΩΝ ὙΠῸ (οτ 

ὙΠ). ΡῪεϑῇ. τεργεβεηῖβ δοῖὴ (4 ἰγν.9}}. 
ὌΡΙΌΠΣ.. Ο υαραξ ὍὙῆε ρδγαβ!]ε! ἰ5πὶ ἰ5 αραϊηϑβὶ 

1πῈ ψογά 
Ὡ)}}). Ο᾽ ναεαί. ϑοιῖα δος Ψψοσγά ποινανογ 

ἷἰς ποοάβα. ὅδεε πεχί ῃοῖδ. 

1. ΠΠ. Μεγαλυνώ καὶ μεθύσω. Τῶε ἤτοι 

ννογὰ ῬγορδΌ ]ν τεργεβεηῖβ {πε Ὁ) Ὁ οἵ τ. 1.3, νηΐ οἢ 

ἴδεν 56επὶ ἴο βανε σοπηφοῖεά νἢ Πἰδ 3,͵ 

ὈΝΠΙΣΊ. τῶν ἱερέων νἱῶν Λευεὶ (λξ τ. υἱ, Λ. τ. ἱερ.). 

Τῆς ͵α51 ννογάς ἀζε εν θην ἃ ρσίοβϑ. 
᾿3. Ο΄ συαεαέ; ρεγῆδρβ ἔτοπι ἴῃς αἰουον 

ΜΠ ἢ πε νογὰ ῥγεβεηῖβ ἱπ σοηπαχίοη νὴ ΤΥ, 

15. ΔΒΓ; 16. Ο ταίαί (ΑΟ λαό). Ρεβῇ. 
οπιΐῖϊς ἴΠ6 νοτά8 οἡ 1πεὶγ ϑδοοοπα οσουζζοηςο. Τῆς 

οἴδεν δυιϊπογίεἰε8 ἀγα ἴῃ ίδνουν οὗ ἴῃδη.. [1 ἰ5 οἵ 
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οουζϑα ροϑϑίθὶς [Πδὲ δὴ δοοίἀθηΐϊδὶ οπιἰβϑίοη οὗ ἴπ656 
ϑνογάϑ [ἴῃ 5οπὶε Μ5., ἰο]οννεὰ ΌΥΚ δῇ ἰπϑεγτίοη οὗ ἵπθηὶ 

ἔτοτῃ ἴῃς τηδγρὶπ ἰη ἀἰεγεηΐ ρίαςεβ ἰῇ ἴννο ςορίεϑ, 

τῇΔΥ ὃς ἴῃς οτγίσίη οὗ τπεῖὶγ γοουγγεησε ἤδόγα ἴῃ ΜΟ. 
{ννὸ ἂτε ἴο σῇοοβε δεΐνεςοη {μεὶσγ ἵνο ροϑίτοηβ, [πῈ 

ἢτϑῖ 5βεθ 5 ῥγαίεγδθϊε. 

17. ὈΡ Δ. ..Ὅ. μόνιμον τοῖς σοῖς τέκνοις. 

ΤΏσδθε νογάβ ἀγα οἰεαγὶν πηεδηΐ 85 ἃ γεπάσδγηρ οὗ 

ΙΑ ΕΟ, ΓΡΙ͂Ι,, νμΠς τμε τεπιαίπάεγ οἵ {πε ΜΟΤ. 

ἷ56 υηγεργεϑεηϊοα, Μϑ85. 22, 36, ἀηὰ οἴδεοῖβ ἤοινανοῦ 
ἄρτεε ἴο ριεῆχ καὶ ἔσται ἐλπὶς τῆς ἐσχάτης σου, ἃ5 

τῃουρἢ σοηϑίἀογίηρσ {πὲ ργεοεάϊηρ ψογάβ ἴο Ὀ6 ἴἢ6 
τεηάετίηρ οἵ ἴῃς “φεουμαΐ ρατῖ οὗ ἴῃε ν. δῆ,ε ςδη 
ΘΟοΆτΟΟΙν υηδογοίδηδ ἰἢς Ὀτγενὶτν οὗ Ο΄, ςοπιρίηοά 
ἢ ἰαςῖκ οὗὁὨ σογγθοΐηθϑϑ ἰῃ ργΑΠΊΠΊΔΙ, τ1η1655 ΟΥ̓ 
ϑιρροβίηρ βοπὴα ἰπυσν ἴο πᾶνε Ὀεί4]]εη {πεῖς ΗΘ Ὁ. 

ἴοχῖ; ογ ἴῃς ρδγ]] 6] 5 ἀεπηδπαϑ ἴννο οἶδ .565. 
Ι9. δὴ. αἰχμαλωσίας μου; τεδάϊηρ “Ὡ7). 

Ὀυΐϊ ᾿ΨΓΟΠΡΊΥ. 

ΌΤΙ). μετενόησα. ΤῊΪΞ 5ιι:ἴ5 [ἢε ράᾶτα}}ε}15Π|, 

85 ορροβεά ἴο παρεκλήθην οἵ Δα. (δυῖϊ 5εε Εἰεἰά); 

ἢ Ὠΐςἢ ἄρτος Τάαγρ. (νυ ὨΓΣΤΛΘ) Ρεβῇ. 

ἘΣ ΤΥ ἘΡΘΌ. ἐστέναξα ἐφ᾽ ἡμέρας 

αἰσχύνης ; τελάϊηρ' ἀρραγεηΥ ΤΩΣ οὐ ΒΟ. 

ῬΌΡ9Σ ὭΣ. καὶ ὑπέδειξα. ' 
20. Ο’ ἱξῆογεβ της ἰηϊογγοραῖϊνε σπαγαςοῖοσ οὗ 
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ἴδε Βίβί ραγί οἵ ἴῃς σ., ἀρραγεηε Ὀδοδιβε ἴο {ποίτ 
τη 5 ἰξ ἐχργοββοά 4 ἀουδί, ΟΥ τογα ἤδη ἃ ἀουδί, 
οὗ ἀοά᾽ 5 Ῥονοτν. 

ΟἿ. 5 Ἴ. ἀνθ᾽ ὧν οἱ ΤῊ μον ἐν αὐτῷ. 

Οἱ. βυρρεβῖβ ἴπαι τῃς σοηίεχὶ τγαῖθεσ τοαυΐγοβ ἃ 
ΜοΓγαά Ἔχργοβϑίηρ ἱπάϊρηδείοη, ἀπ κυρροϑίς ΣΠΣΣ 

8. Ενεη ἱξννε γεξαίῃ {πε ταχῖ, νγὲ τῇδν βαέεὶν δσῖνε 
5 ἃ Πο5Ε1|6 βεῆϑβε, 85 ἰπ Νυθ. χχί. 7; 5. 1. 20. 

ὟΘ ὉΠ. ἔσπευσα; Μιάταξῃϊς. Οοπιρᾶτε πε 

ἐέενἐπιδῆς οἵ ἃ 5111] 8Γ ρῆταβε ἴῃ ἵν. 19, δῃὰ ἔοσ τῆς 
ἴεδτ οἵ Δητγοροπηογρἢ 5πὶ χχνί. 3 ννἱΠ τείθγεηςεϑ : 
ἃ͵σο χίΐ. 14, χίϊ, 17, χνη, 17, χχνί. [Χχχῆ].}] 10, 
χχχνῖ. [Χ]Π1.1 26, χΙΠΐ. [χ|1χ.} το, (χ νι. [χχχὶ.7 31), 
ΧΙΪΧ. 3ς [Χχν. 165]. 

21. ὨΝΝ, Σειὼν (ΑΟ Σιών). Βυῖ 8ε 7ετ. 

(5Ξεε ΕἸεἰὰ σα ἐρε.) ϑε6πὶ5 ἴο ἢανε ἰουπὰ Σειωνίμ, ἃ 
ἰγϑηβ]τεγαϊίοη (ἸΠπγουρῃ ἰρηοόγαπος οὐ ἴδε πιεδηίηρσ 
οὗ [πε ψογὰ) ψῃὶς ἢ ταὶρῃς. εαϑὶγ 6 σοτγυρίεα ἴο 
ἴῃς ῥσγεϑβεηΐ τοχί. 
ὈΌΣ. τιμωρίαν. Τῆε 54π|6 5Ξοτῖ οἵ σοττιρ- 

εἴοη (ἀεί βίην ίτοπι ἃ ἐγδῃϑ] τογαῖ θη) δ85 ἴα κε ρἷδος 
πεγθ. Με Ἄοδηποῖ ἤοννενεγ δοοερὶ Μ.., "ἢ ποῖ 
Ὀείηρσ ἰουπὰ οχοερί ἴῃ ἴπ6 86ῆβϑς ψῆϊςἢ ἰξ Ὀοᾶτο 
ν. κτ΄ς (πὰ νῃοῦ Ο΄ δὰ πο αἀἰϊθῆςι! εν ἰη ἀεδὶίηρ 
ψ ἢ ἴΠόγὸλ ἘἘεδαὰ τπεγείογε (ν πῇ Οἱ) ὈΠΩΣ, 

Π!ΠἸεγα!γ,  αύμες; Ὦδτα ἴῃ ἴῃς 5εῆβϑε ἤχοὰ ὃγ ἴῃ Ὁ 
οὗ ἴῃς ρδγα]]εῖ οἰδυβς, Ὀυϊ ποῖ γεςορηΐϊβξεα ὃγ Ο΄. 
Δη. Πα5 πικρασμούς, Ναἱρ. α»καγμαέμες. 
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ΡΣ εἰς τοὺς ὥμους (5 4 δαὰ σου); δΡ- 

ΡΆτΕΠΕΙν, ἃ ςοττυρίίοη οὗ οἴμους. 

τρις. πενθοῦσα ; ῬτοῦδοΪν τεδαϊηρ ΩΝ. (οτΡ. 

ἸΝ, ῬοΓἢΔΡ5 -Ξ καὶ πενθήσουσιν ἴῃ 15. 11}. 26. 

22. ΓΙΔΔΊΟΣΤΙ ΤΩΣ. θυγάτηρ ἠτιμωμένη. 

Οοπιρ. χίῖχ. [Χχχχ.] 4, θυγ. ἰταμίας. Α΄. πα Ῥοϊῆ 
Ρΐαςες 45 ἡ ῥεμβεύουσα. 

“ΞΔ ὩΣΊΌΣΙ ἈΡΙΡΣ ΥῊΝΞ ΠΡ ΊΠ. σωτηρίαν εἰς 

καταφύτευσιν καινήν, ἐν (δὲ εἰς) σωτηρίᾳ (ΑΟ ἢ σωτι; 
ἐξ -ρίαν) περιελεύσονται ἄνθρωποι; 4 Μιατγαβῆϊς 
τεηδογίηρσ, Κ᾽ ϊς ἢ ἰ5 ἱπτεηαδὰ ἴο ἱπάϊςαῖς παῖ συ ἢ 
50.411 πεποείοστῃ θὲ {πε ἐτεεάοτῃ οπὶ ἄδηρεῖ οἵ 
αἰίδοϊς, [αὶ ᾿ννοπίθη νν}}}] ουῆϊος ίος [πε ἰαπᾶ 5 ἀὁ6- 

ἴεηςς, ΔνΠ 116 πιοη ἀἰβοθαγρεα ἴῃς ἀνοσδίοηϑβ οὗ ρδᾶςα. 
11 ἰ5 οἰεαγ ἤοννενοσγ [πὲ Ο΄᾽5 ργδβϑεοηΐ [οχί [5 ϑοπΊε- 

ψΠδΐὶ αἰἤετγεηϊ ἰτοπὶ ταὶ ᾿νΏοἢ 5.1 [6γ. σρεᾶκϑ οἱ, 
“αυοηΐϊδπιὶ ἴε οτγεανὶϊ [οπιίηι5 5αϊυζε ἴῃ Ρἰδπῖᾶ- 
[Ιοη6πὶΊ πονδπΊ, ἴῃ 5δίυυἵε τυ τον ϑω: Ποπηῖη 65." 
νυϊρ. δοςογάς ἢ ΜΟΙ. 

23. ΘΙ ΡῚ Ὕ ΟἽἿΧ ΠΩ. ἐπὶ δίκαιον ὄρος τὸ 

ἄγιον αὐτοῦ ; ἱσποτίηρ {πε ἤτϑῖ ψογά, ροϑϑίὶν 85 50 
τους ἢ γοϑεπ θ᾽] πρ ἴπε ἐπάϊηρσ οὗ (πς ρτγενίουβ οῃσ, 
δηὰ Ξεττἰηρ ΗςΡ. σταπηπιᾶγ δὲ πουρῆς ἰη {Πεὶγ γοη- 

ἀεγίηρ οὗ "ΠἼ Ὁ. 
24. ἸἼ.. ΣΝ. καὶ (5 ΑΟ οὗ) ἐνοικοῦντες 

ἐν ταῖς πόλεσιν Ἰούδα (Α οπι. τι; δῷ τῇ Ἰουδαίᾳ) 
καὶ ἐν πάσῃ τῇ γὴ αὐτοῦ; ποῖ 5εοίηρ αὶ ΠΣ τείεγϑ 
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Ὀδςοκ ἴο τῆς Κ ὲ οὐ τπε ργενίουβ ὑ., ἀηὰ ποῖ υη- 

ἀογϑίδπαϊηρ μονν ὉΠ) σου] Ὀςε ἴδε ϑιιδ]εςξ οὗ {δε 

νεγρ. Τῆς νογάϑ καὶ ἐν π. τ. γ. αὐ. τερτεβεηξ ἃ ρἷοβϑ. 

ὙΞ 2) ὈΡΊΣΝ ὙΠ, ἅμα γεωργῷ, καὶ 
ἀρθήσεται ἐν ποιμνίῳ. ὙΠετε ἰ5 ἃ ροοά ἀεδὶ ἴο δὲ 
βαϊὰ (5εε ]. Ὁ. Μίςμδεὶ 5 σα ἄς.) ἴοτ ροϊπείηρ ἐπα 
ἢγϑὶ οὗ ἴπεϑε τνογὰ5. εἰζποσ ὙΠ), ἐαεξαδιρμ7, οὐ 

κεν αγαδηη, ἴῃ οἰοκίηρ τῇ6 τ. ννἱῖ ἔννο 5ῃοτί 

ΠῚ νν6}1- θα] αποεα οἶαιι565 οἵ ἀρρτγορσγίαϊε ΓΑ ΔΗΪΠΡ. 
᾽Αρθ. τερτεβεηῖς ἴῃς τοοῖ νῸ) (ςοπιρ. ΝυπλΌ. ἱϊ. 17, 
ἀρθήσεται; 1 Κ. ν. 31 [3 Κ. νὶ. 2], 2 Κ. ἱν. 4) ἰη 
τῃς 56η8ε οὗ 2ρημφυεν, αάναρες, ννὨϊο ἢ νοῦ Πποννονοσ 
Ο΄ γτεδά ἰῃ ἴδε βίπρ. Αᾳ. ϑγυπιπι. Ρεϑῆ. Ναρ. (γκέ- 
"4, 4445) τεδὰ ἴϊ ἃ5 τῆς ρίςρ. 

25. ΡΟΕ πεινῶσαν. 66 Οὔ ὕ. 12. 

28. ΨΥ. τ ὥγοΣ. καθαιρεῖν καὶ κακοῦν. 

5εε οἡ ἱ. τὸ. 

32. ἜΡΩΞ, ἠμέλησα (ϑο ἰη Ηεδ. νἱϊ!. 9). 56ε 
οη {ἰϊϊ. 14. ὙΠ οἶδας βδῆβς οὗ Μ.ΟΤ. τῆογὰ (ογθίἀς 
05 ἴο δοςορὶ Ο΄ 45 ἃ γεηδεγίηρ οἵ ἴῆε Ηερ. Νὲ 
ΠΊΔΥ τεδά ἐπογείογε ὃ ίογ 3 (ςοπιραγίηρ Οἱ 5 ἴγαῃϑβ8- 

ἰαϊίοη οἵ 20 ἴῃ χίὶν. 19), ἃ οἴδηρε νῆϊς ἢ ἰ5 οοπι- 
τιεπασδὰ ὃν ἴῃς ἱπιργονεὰ 56η56 ἴδτ65 ονίδὶποά. 

33. ὮΖΏΤ). διδοὺς δώσω (ΑΟ οπι. δώσω). ὅ5εε 

ου {{ϊ. 1, χχί!, 24. 

35 [36] πΡῃ. Ο΄ σαεαΐ. Τῆς νογὰ πᾶν ὃς 
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ἃ σἷοββ ὕροη ὈΡΙΣ οὗ ἴῆς ποχί σὕ. [τ πῇᾶν αἷ83ο 

οννονοσ, 85 αἱ. βυρρεϑβίβ, ὃς ἃ οογγυρίίοη οὗ ΡῬΡΠΌ, 

θογτονίηρ ἴπε Ὁ. ἔτοπὶ Ὁ, Τηΐβ ϑνουἹὰ τηὰςῖ 

ἰτῆργονε πε Ὀαΐδηςς οὗ [πε οἶαυδε5, θυ ἰξ ἀ550Π165 
τπδὲ ἴῃς σοτγυρτίοη Παά ἴακεη ρίαςς Ὀείοσα Ο΄ 5 {[π6, 
Ψ)Ο δοσογάϊηρ!]ν οἠγτεὰ ἴῃς νοτά. 
Ὁ, καὶ κραυγήν, Ὀὰμϊ ὁ ταράσσων ἱἰῃ 15. Ἰΐ. 1, 

νἤεγε ΜΟΙ. ἰ5 νογὰ ίογ νογὰ {πὸ ϑᾶπὶὲ 845 ἰπ [ἢἰ5 
ςἶαιι56. Ο’ ς6οπηὶ5 ποο ἴο ἢανο τγοδά 2.) (5ο Ὗνο,, 

ψ 12) 45. δῃ δἰξεγηδεῖνε). Εογ {πε πηεδηίηρ' οὗ 

ὉΔῚ 566 οη ἷν. 20. 

37 [35]. 32). ὑψωθῇ; 45 τῃουρῇ τεδάϊηρ 

5). ΤΠπεῖγ δι ατα ἴο υπηδεγοίδηπα ἴῃ σεηεγαὶ 

ἀπ οὗ (ἢς ν. ἰεὰ ἴο {πεῖν βυϊβεαιεηΐ τηϊϑίγαη514- 
τίοηβ5. Εογ {πεῖν ἰη τγοάδυςζίοη οὗ ἃ περϑίϊνε 566 οὐ 

ΧΟ. 1.8. 

30. ἈΝ Ὲ 502). καὶ περικυκλωθήσεται κύκλῳ 

ἐξ ἐκλεκτῶν λίθων. Ἑοτ περικυκ. κύκ. 5:6 οη ἰϊϊ. 1. 

Ι͂η Ἐζγὰ [2 Ἐ54.] ν. 8 γΣ 3 δὲ 5 τεπάεγεά λίθοι 

ἐκλεκτοί. Αςοοταϊηρὶν Ο΄ ργοῦδοϊὶν οἂνν ἴπε 5δῃης 

τοοῦ μεγε. Τῶγρ. μᾶ5 δξϑλ} ΓΞ, δλε ροοὶ φῦ ἐξ 
εἐαζ, Ῥεβῃ. Ἰδέοςν, 29 ἐἀε ἀἐδ. 

40. ἸγΞτη...(5).253}. Ο΄ υσεαί, ρτορδΌΪν ονΐησ 

ἴο ἴῃς τεουγζεηςς οἵ 05), ταῖπογ ἴἤδη (ἢ Οἱ. Ρ. 

χχχῇ ἴο ἴπε υπίπῖς Πρ ΠΥ οὗ πε τνογάϑ. 
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ΧΧΧΙΙ [Χχχίχ.)] 2. Ἰδἢ. Καί. 

5. ὙΉρΤε ΤΣ ἼΡ). εἰσελεύσεται Σεδεκίας; 
Ρεγδαρβ γεδάϊηρ ὅ7᾽, δπὰ αἰϑθγεραγάϊΐηρσ ἴδε γε, 

ΤΠοτα οδη 6 Βονόνοῦ Ὀυϊ {{π||6ὶ ἀουδὲ {παὶ τῇς 
ΗΙΡἢ. ἰ5 τίρῃἨ ΤΗΐ8 πᾶν 6 δη δχαπιρὶς οὗ Ος 
τοηάσδηον, ἢ νῆϊςἢ ΝΟ αυβοη (7 τ. ὦ. δέελεν 
.5.4,),:. Ρ. 10) ἀδ64]5, ἴο υ56 ἴῃ βαπὴς Οτεοὶς νεγῦ ίοσ 
ἴῃς τεηδεγίηρ οὗ Καὶ δπὰ οἵ οἵδε νοῖςες ἰπάϊ- 
δγθηῖὶγ. 

ΓῊΣ).. ΟΝ. Ο’ νακαί. Τῆς Ηεδ. ἰ5. 4}} δυϊῖ 

ἰδεπεῖςδ! νίκῃ χανίϊ 22 [χχχὶν. 18], ννῆεσε Ο' ἰ95 
4950 ἰδοκίηρ. 

ὙΠ ΥΓ....}5. Ο’' ναεαΐ; ἃ παῖυγα! ρἷοβς ἴο 

οζθαρ ἰηΐο τς τεχὲ ἰη τῆς εἰπις οὗ τῆς εχίϊε. 
6. (ΓΙΙεἀεῖν {πε οτὶρίπαὶ ἔογπὶ οἵ ἴπε τ. θερϑη 

ἢ ἼΝ (οπι τίη “ΘὉ ἽΝ). Οἵ τς ἴννο 

οἤδηραβ παῖυγαὶ οἡ ἴδε ρατί οἵ ἴποβε ψῆῃο ἀεϑίγοά 
στεδῖοσ οἰδαγηθβϑ, ΜῸΤ. τεργεβεηῖβ ἴπ 6 οπο, Ο' ἔπε 

οἴδοτε. 

7. ΓΙῸ ΠΡ ΧῚ ὈΒΦΘ. κρίσις 9 κρίμα) 
παραλαβεῖν εἰς αν δ ὝΤΗϊ5 νουὰ 5ἰδηά [αἰτὶν 

ὁπουρἢ 85 ἃ βοπιενῃδίῖ ἔτεα γεηθογηρ οὗ ἴῃς ΜΟΙ͂. 
ΔΉ οη πονενεῦ ννὸ πηπὰ {παῖ ἡ ἰη στ. 8 (5Ξἐς ποῖς 
1ῆ6γ6) πιεοῖβ ἢ δυο αἰδετγοηϊ ἰγεαϊπηεηῖ, νῈ 

τιυδὲ οοποϊυὰςε παῖ ἰῃ ἴΠ6 φαγὶ] ογ ο8856ε Ο εἰϊῃετ 
(αἰϊεὰ ἴο υπάεγοιαπα ἰξ (νοι 15 ἀπ] ἸΚεῖὶγ, 845 ἴῃς 
ψογὰ οὐσσυζα γεαυςπην ἴῃ 1.εν. χχν.), οὐ ἀϊά ποῖ 
δηὰ ἰξϊ ἰη. πεῖν ἴοχῖ, 

[μ᾽ 
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8. ΓὩ5 γ 5 ΣΝ ΓΙΓΟΞ ΩΝ. τὸν ἐν 
γῇ Βενιαμεὶν τὸν ἐν ᾿Αναθὼθ (Ω τὸν ἐν ̓ Αν. ἐν γῇ 
Βεν.. Τῇῶαε ψογὰβ “2 ΝῺ "δὲ, ἰπ {ΠεπΊβεϊνεβ βυρεῖ- 
ἤμσποιις, ἀγα (τεῦ σοηἀεπηησα ΌΥ ἴπ6 ναγίαϊίοη ἰη 

Ῥοϑιτίοη. 

ΠΡΝΔῚ ἯΆ. καὶ σὺ πρεσβύτερος; τελάϊηρ Ἵ 

ίογ δὲ. 
9. ΓΊΓΣΣΣΞ δ ν. Ο΄ ναεαΐ. 

ιν ΟΣ ΤΤας Ὁ ὈΥ̓ΡΙΙΤῚ ΓΥ͂ΥΙΘΣΙ ὈΛΓΓΙ Τὰς. τὸ 
ἡρι αν ας γάνονς Βυϊ δὰ δἀά κεὶ τὸ ἀνεγνωσμένον (Ο 
Ῥτγοῖ. ἀνεγνωσμένον καὶ). "ΓΙ ὍΣ ἴα ργοθδῦὶν 

ἃ ρίοββ, ψ ῃῈ οὐ τῆς οἴπεγ παπὰ 23) ΜΠ Ἐς 

οὈΞεγνοά ἴο πᾶνε οοηϑίεγαῦϊε συ ρροτί. διὲὲ ΕἸοΙὰ 5 

ποῖο, ννῆϊςἢ αἷ5ο πιεηςτίοηβ Οάᾶρρε]}ι5᾽5 οσοη]δοζαυτγαὶ 

νατίδηϊ ἀνεωγμένον. ὅ546 4150 ϑίδάς᾽ 5 ἀἰδουξδίοη οὗ 
τῆς ρᾶββϑαρε ἱπ Ζείσολ. ἅ. 4. ΤΊ Ῥϑέσεονισελαζέ ν. 

ῬΡ. 175--- ͵Ἐ7δ. 
12. ὮΝ. τῶν ἀνδρῶν τῶν παρεστηκότων ; 

ἼΣ»; ΑΟ νῦν 5 ρεγ, Ὁ δα άϊΐηρ μαρτύρων). 

ὈΣΓΞΙ. καὶ γραφόντων (Ο γραψάντων). Τὶ 

ἰ5 τεπηδικδδὶς ἐμαὶ Τατρ. (3 51) Ρεβῃ. (Ὁ... Δ9)) 

δηὰ Νυϊρ. (φμὲ φογέρέϊ φγα712) 411 τερτεβοης Ὁ ΊΓΙΣ, 

ἃ τοδαϊπρ νῃϊςἢ 5 ἰουπὰ ἰηῃ 14 οὗ Κεπη.᾿5 Μ55. δηὰ 
24 οὗ ἀε Ἐοκβ'βι δὴ Ο΄ ἴανε δὰ οτγίρίηδι!ν 
ηραφέντων ὃ 

ΣΟ. Ο΄ νακαί. 
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14. ΠΡΝΣ ὈΣΊΒΕΙΤ ΤΑΣ, Οἱ σαραέ. 
ὈΥΠΓΙΣΙ Πε. Ο’ υαραΐ., Τῆς ψογὰ ννᾶ8 ἱπέγο- 

ἀιυςεὰ ὌΝ συ. τ. 

Ὑ 5. τὸ ἀνεγνωσμένον. Θρθοοῦσ . Ι. ϑίδὰς 

Ι. ς. βῖνεβ. 845 τοϑυ]ίδηϊ τοχί οἵ τ. 14 

ΠΡΟΤῚ ἼἜΟ Τὸ ΠΡ ΓΊΝΩΣ ΠΥ ἼΩΝ Π 
δ 53 ΠΗΓΟῚ ὙΠ ΤΙΝῚ ὈΊΠΠΠ ΤΣ ΠΙΠ 

: ὈΣἽ Ὠδ' ἼΘΡ" ["Ὁ9 
17. ΤΣ, ὋὉ ὦν. ϑεςοη ὶ. 6. 

ΓΟΣΠ. τῷ ὑψηλῷ καὶ τῷ μετεώρῳ (ὃ« οῃγ. κ. 

τ. μετ.; Ὁ Ομ. τῷ 25); ἃ ςοηῆεςΐε τγεηδεογίησ. 

18, το. 21 ἐ Ἰ) ΓΑ͂Ν ὩΣ Γήτ", Ο' μᾶς (νίι 
δ σῃῖ νατίατίοηβ Ϊῃ ΝΟ), 83 Ξεςοπὰ αοἶδιιβε οὗ Ὁ. 19, ὁ 

θεὸς ὁ μέγας ὁ παντοκράτωρ καὶ μεγαλώνυμος Κύριος. 
ΤἼε ἰαϑὶ ἤνε Ψογάβ οὗ ἴῃς ασεεκ γεργεϑεηῖ ἴῃ ἴδε 
τιδῖη τῃς ἔουγ Ηςδ. 'ννογάβ σίνεη αδονε, ἔπε νατίδηϊ 

αῇϊϑίησ ἴῃ 5οπΊα ΨΔΥῪ ἴτγοπη ἃ βοσῖ δε 5 ογγοσ, ἢ ε 
πε νογὰβ ὁ θ. ὁ μ. Ξεεπὶ ἴο δε δῃ δος ἀδηΐδὶ γθρε- 
εἰκίοη ἔτοτῃ συν. 18: ὅ6ς Ννο., Ρρ. 76 ἢ. 

19. Ψ. Οἵ ργεΐ. Κύριος. 

ΓΠΡΕ. ᾿ Ὁ’ φψακαΐ. 

ἼΖΣΙ» ΠἼἸΒ9). Ο΄ συαεα. Τῇς ννογὰβ ςοπε 

ἴτοπι χνίϊ. 10. 

20. ὨΠἸΝ 5). καὶ ἐν τοῖς γηγενέσιν ; ἃ τοιηδῖκ- 
ΨΥ 
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406 τεηἀογίησ, 45 τἘπουρῇ πἰπιίηρ δὲ ἴῃς ἀεγναϊίοη 

οὗ ἴῃς Ηεῦ. νοτὰ. Τῇε πεαγεϑὲ ρᾶγα 16] 15 ἰῃ 58. 

ΧΙ͂Χ. [Χ]ν}}1.} 3, ψ Πέτα γηγ. τεπάοτβ Ὠδὲ 323, 

21. χὰας δ Ὁ 5). (22) ΕΠ ΡΟΣ μεγάλοις. 

Τῆς νογάβ ἄρῖϑα νίἢ Πευΐ. χανί. 8 ; σογρ. δι. 

ἷν. 34. [τ ἰ5 ποϊενογίδν {πὶ Ο΄᾽5 γτεηδογίησ οἵ 
{πδπ πη ὈΟΓΠ (ἤοδε ραϑϑᾶρεϑβ ἰ5 ργοςί βου ἴῃς 5816 
85 ἔδγε; ἴπιι5 ςοηπεςίίηρ Ὁ νἱἢ ΜΝ. 

23. ΆΡΩΝ συμβῆναι, Ὀυϊ ΒΝ ΑΟ ργεῖ. 

καὶ ἐποίησαν. ἴῃ εἰἴπεῖ ςα56 Ο΄ 5 γεπάσσγίηρ, ἱΓ ποῖ 
ςοτγιρῖ, 15 ρδου τ. 

24. αὔρθδπ. ὄχλος. ὅ5ἐ οῃ νὶ. 6. 

ἽΠ.. Ο’ νυαρα. Ὑῆε νογὰ ἰ5 ἱπίγοδυςςά 

ἰγοπὶ ϑιιοςῇ ραϑϑαροβ 845 χχὶ. 72, ΧΧίν. 10. 
χὰ 5). Ο΄ ναεαΐ; ἃ παῖιγαὶ δοογείίοῃ, 

25. ὮΠῚ) ἽΣΣΙ. Ο΄ συαεαξ, Ὀυϊ 5υθδοιταξζες καὶ 

ἔγραψα (Α εἰς) βιβλίον καὶ ἐσφραγισάμην, καὶ ἐπε- 

μαρτυράμην μάρτυρας. 
26. ΥΘῪ. μέ; τὶσδεῖγ. 

28. πὴ. Κύριος ὁ θεὸς ᾿Ισραήλ, (λξ οηι. ὁ θ. 1.) 

ἸΣ ὩΣ. Δοθεῖσα παραδοθήσεται. ὅὃεε οη 

ἰΐ. 1. ΤῊΘΥ πᾶν ροβϑίδὶν πᾶνς τεδὰ ἸΏ Σ ἜΡᾺ 

(ςοπιρ. ψὑ. 4); Ὀυΐ [ῃϊ5 ἰ5 πιδάδδ νογν ἱπιργοῦδοϊς ΓΚ 
τῆς ίαςῖϊ [παῖ {πε γεπόοσ ἴπΠῸ 5δηὶς ΗΘΌ. 5: 1 Υν 
εἰςενῆοτσα, νὶΖ. χχχίν. [Χ]1.] 2. 

30. δ. μόνοι; ἈρΡάΓΕΠΕΥ ἃ νογν ΘαΥΪν ΕΓΓΟΓ 
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ίος μόνον. Αα. πλήν, ϑγηηπι. 151 δα. δηὰ Τἤοοά. 
μόνοι, ϑγτητῃ. 2ηἀ εὐ. διόλου. ὅ8ες ΕἸοΪὰ. 

ΠΉ).. 5 32. Ο’ ναεαί. ΤΗϊΪϊ5 ρατῖ οὗ [ἢς συ. 

5 υὐξαϊς. Αἰξο ΜὮΥ 5ῃου]ὰ ἰἴ5 γοίδγεηςε, ἰη βρίζε οἵ 
ἴῃς ρτγεσεάϊηρ οεἶδιϑε, Ὀ6 οοπῆπεα ἴο [5τ8ε] [ϊ 
ΤΥ τἱπογαίογε Ὀς 58 6]Κ ἰδϊζθ 8ἃ5 ἃ ρίοβϑ. 

33. 15 ἼΘ᾽. καὶ ἐδίδαξα (ΒΡΑ οπι.). [ὲ 5 
Ροβϑίθ]ε {παῖ Ο' ΓΊΔΥ ἢᾶνε ἰοιπηὰ Ἰϑχα, 85 6ι. 

ϑιρρεβίβ, Ὀυζ {πεὶγ σίνίηρ ἴο 25 ἼΒ2 Ῥγθοΐβεϊν τῃςε 

β8η6 τεηἀογίηρ νου πηάᾶΐκα ἰἴ ΡτΟῦΔΌ]ς τῃαὶ ν ἢ 
{π6 πὶ, 45 νυ] ἢ ι.5, ἴα ἴνο νογὰς ννεγὸ ἰἀθηκίοαὶ ἴῃ 

ίογπι. ΤΤῆΐβ ἀγριιπηθηΐ 15 ἤονανεῦ σογηειυδαΐ ΘΑ ἘΚ- 

εηδα ὃν {Ππ ἕαςϊ {παι ΒΡΑ ἀο ποῖ τεσορηΐβε 29 Ἂν. 

24. Ἡ ΘΌΡ. ἐν ἀκαθαρσίαις αὐτών ΟΝΘΩΡ 
τ ΜΌΝ : αὐτο: 

ἭῬΌ9. τῷ Μολὸχ βασιλεῖ (9 οαι. β.); 

ἃ ἀουδὶε γοηδεγίηρ. 

36. 13. Ο΄ σαεας. 

Ὁ ΟΝ ὨΡιξ͵ σὺ λέγεις (ἫΝ ἽΡΙΝ); ῥγοθ θΙγ 

τρμεγ, δπὰ 50 ἴῃ ν. 43. Τῆς ΜΟΎ. νου] δγίβϑε, ἃ5 

δῇ δηχοηάακίοη, ουἱ οὗ ΧΧΧΙΪ. 10, δηά, ἃ5 γεραγάϑς 

ἴῃς ϑοςοπά ννοτγὰ, ννουϊὰ οηἱγ ἰηνοῖνε ἴῃς αἰ ἤετεηςς 

Ὀεΐνεεη ΔΑΝ δπὰ "ὮΝ. 
Ἵ232). καὶ ἐν ἀποστολῇ. Ἐνετγνεῖε εἶδε "“Ἴ 

ἰ5 τοηἀετεοα θάνατος οἵ λοιμός. ΤὮε ρῥταβεηΐϊ τοηάεοῖ- 
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ἵἱπρ πᾶν 6 {ΠΠυδιγαίοα Όν τς 5διης ᾿νογὰ δ5 ζορτο- 

βϑηϊίηνσ παν... (Ρ5. ἰχχνῖ!. χχνϊ.] 49), ἀρ Ῥαγδθηῖν 
ἴῃ τῆς 56ῆϑε οἵ Ρεϑί!εηςε 845 βεηΐ ὃν Οοα. ζοπιρ. 
{δε ιι5ε οἵ ἀποστ. ἴῃ Βαγιςῇ ἰΐ. 2ς. 

39. ὝΕΣ δὲς. ἑτέραν δὲς (ΠΝ). 

.. 40. ὉΡΙΝ ὩΘΠΡ. Ο’' ναεα. ὟΑἱ. βυρρεϑίβ 
ἴα {πὸ 'νογὰβ πιᾶν ἢανθα Ὀδεοη ἰπβοίϊοα ἂς {πὸ 
Γαϑ]ξ οὗ ἃ σογγυρέίοη ἰῃ ἴδοβε ἱπιπιθά αζεὶν ρῥτο- 
ςεαΐηρ, 'νπεγε δοσογαϊηρὶν ἢδ ργοροβϑβ ἴῃ διηγεηάδ- 
τίοπ ὩΘΙΤῚΘ ΤΌΝ δ, οὐ τῆς στουηὰ {παῖ τῆς 

εχργαβϑίοῃ ἰῃ Μ.Τ. γαῖποὺ 5115 [πε ρβορὶς᾽ 5 γεϊδείοη 
ἴο σοὰ {πη ΗἰΞ ἴο τ εη,. 

41. 2:28 καὶ ἐπισκέψομαι; ἃ τετηλτκαῦϊὶς 

γοπάεγίηρ. Τῆς ΗΘοδ. Εχργαϑϑίοη ἰ5 βιιρροσγίςα, ἃς 
αὶ. ροίηϊ5 ουἕδ, Όν Πευς. χχνίϊ. 63, χχχ. 9. 

43. ΓΙ ΠΡ... καὶ κτηθήσονται ἔτι ἀγροί; 

845 ἸπουρῊ τοδαϊΐϊηρ ΓΦ Ἵν 5), Ὑε 5ἴπρ. πιᾶν 

βᾶνα Ἴοοπὶς τπγουρσἢ ἔπε ἰπῆυδηοςε οἵ τῆς ἊΝ οὔ 

[πε εδυ! ον ρᾶγί οἵ ἴπε οδαρίετε. 
ὉΠ ΟΝ ὈΓΝ, σὺ λέγεις. 566 οῃ Ὁ. 36.ὕ 
χχχίν, [χ].] 2. ὩΣ Νν ΠΥ. ποιῶν γῆν. ΤῆΣς 

Ηεδ. ῥγοῃ., 85 ἰξ βξῖαπάς ἤεγε δηδ ἰδῖεγ ἰῃ τῆς σ., δας 
πο ἀεἤβηϊῖς τοίογοηςα, 0655, ἃ5 ἰ5 ὑγχγοροβεὰ ὃγ 6ἱ., 
ΔΘ ἰγδῆβροβθα τ΄. 2, 3. Ασοοτγάϊηρσ!ν Ο΄ ρίνος ἃ 
τεπαογίησ, νΠ]οἢ πιᾶν ἢᾶνα Ὀδεη ϑσυρροβίεα ὃν 15. 
χῖὶν. 18, Ὀυϊ ἰ5 πιοῖς ᾿ἰκεῖὶν ἴο ὃς δὴ ἱπάϊςδιίοη 

{παῖ ἴον τοδὰ ΤῊΝ πὸ. 

Ὰ Ις 
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4. γρυ η. χάρακας (Ο -κα)ὴ. 5856 οῃ νὶ. 6. 

ΔΤ. “προμαχώνας ; Μι|ιάγαΞῃίς, 

5. ὨΡΊΦΞΠΓΑΣ ὈΠΙΞΠΡ Ὁ Ξ. τοῦ μάχεσθαι 
πρὸς τοὺς Χαλδαίους. Μ.οΤ. 566πὶ5 σογγιρί. ἥνε 
ψναηΐ ἴῃς (μαϊάδδης ἴο Ὀς ἴδε 5υδ]οςξ οἵ {ἢϊ5, δ5 

ἴδεν πιιδί 6 οὗ πε ποχί οἶδιιδε, δῃὰ (5 δἰπιοϑέ 

ςαγίδί ἰν ἱπνοῖνεβ {πε εχοϊβίοη οὐ Τηῆλῥ (Ππουρἢ τεδὰ 

Όν ΟἿ), 85 ἰΐ ἰ5 ἀϊθιοσυ! ἴο πὰ ἃ οἶεαγ ςαϑς οὗ ἐπ 
ραγίοῖς δοςοπιρδηγίηρσ {πε ϑυρ)οοῖϊ οἱ δὴν δυῖ ἃ 

Ῥαϑϑῖνα νεγῦ. ΝϑῈῆῇ. ἱἰχ. 32 15 ρεγῆδρβ τῆς πιοβῖ 
Ρἰαυπῖθ]ε ἰπβίδηςθ. 1 5. Χχνῇ. 34 (566 Ὀτίνεγ {Π6γα) 
15 θεϑῖ Ἄεχρίδἰηβςά οἴμαγνϑθ. [ἢ ἴπε ργεβεηῖ ραϑϑθᾶαρα 
ΌΥ ἴδε οπιίϑϑίοη οἱ δὲ 3 Ο΄ ἄοεβ ποῖ δἰϊεγ 4]1} ἴο 

ΔΏΥ Δρργεςίδοϊς Ἔχίοπίὶ ροεῖ τἀ οὗ ἴῃε οὈδοουγν ἰη 
[ἢ6 8δεῆ86. (90 ρεπογαὶν (ον. Ρ. 64. ὅεε ἢϊ5 
[υτῖποσ σγεηλαγἶκ5.) 

6. ΠΌΝΟ. ἀνάγω (Α ἐπ.}λ 8856 οη νἱϊϊ. 22. 

ὩΠΦ ΤᾺ) ὈΣΠΙΒ. καὶ φανερώσω αὐτοῖς καὶ 

ἰατρεύσω αὐτὴν (δὲ καὶ ἰατ. αὐτὴν κἂν εἰρήνῃ καὶ 
φαν. αὐτοῖς εἰσακούειν καὶ ἰατ. αὐτήν ; Α καὶ ἰατ. 
αὐτοὺς καὶ φανερώσω αὐτοῖς εἰσακούειν καὶ ἰατ. 
αὐτούς; Ο 15 ἃ5 Α, εχοερῖ [δαὶ ἴζ γεδ5 φανεροῦ ; 

τεδάϊηρ ἴδε ἢγθε ψογὰ ΙΒ, ἴγοπι νος τῆς 

ίοση ἰῃ ΜΟΊ. νουϊὰ εαϑν ἃγῖϑα οὐνἱῆρ ἴο ἴδε 

πεὶρῃρουτγίησ ὈΠΡ. 

ΓΣΡ. Ο’ υαεαὶ (ΑΘ καὶ ποιήσω αὐτοῖς). 
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ἊΡ ἰ5 ἄπ. λεγ. [τ ἰ8 ἴδίκεη ἴο πιοδὴ σόω ματα, ἃ 5 

ςοηπεοοῖρα νἱ τῇ τῆς τοοῖ ννῃϊς ἢ οσουτγβ ἰη τῃδὶ 56 η8ς 
ἰη ΕΖεϊ. χχχν. 13; Ριον. χχνὶϊ. 6. ΤἼϊ5 8εῆϑβε ἰ5 
Βονανεῦ αυδίουβ ἤδτγε, ἀηὰ 85 ποῖ ἴδε βιρροτῖ οὗ 
ΔΩΥ δδύὶν δυϊπογιῖν. Αα. Ὧ85 (ὃ 151 δὰ.) εἰσακού- 
εἰν, ἀηὰ () 2ηὰ εα.) ἴασιν. ϑγπιπι. ἢᾶ5 προσευχήν; 
50 υὶρσ. εἰφῥγεοαϊοηϑη. ΑἸΤΠουΡῊ τῆς τοοῖ ἕτε- 

αυεηῖὶν Ὀεδῖβ {Ππαὶ 56η86, ἴξ 56 6Π|5 ἴο ἢδνε 0 

ΤΟΙ νδῆον ἤοτα. 

8. ἜΓΙΡΌῚ. καὶ οὐ μὴ μνησθήσομαι (δξ μνησθῶ), 

δἰ Πουρῇ 85 ἰδῖεϊν 45 χχχί. 34 ἴμεν τεπάργεὰ ζλεως 
ἔσομαι. 

9. Ἷσ ον ς ΠΡ ΠῚ. καὶ ἔσται εἰς εὐφρο- 

σύνην; ἴῃυ5 οπμτίηνσ ᾽ν δηὰ ὈΦ. [πδϑοπλυςῇ 85 

ὅν σέμδέ Τατυϑαϊεπὶ ἰ5 ἴῃς ϑυδ)εςῖ οὗ ΠΡ, σι. 

ἱηρσϑηϊουϑὶν Τςοη)]εοΐυτος τῃδΐ ἰη ὃ ν ν6 ἢανο 

ἰταρπηδηῖϊβ οὗ ἰῃαΐ 'νογὰ. [1 50, ἴπε οα8ὲ 15 δη 

ἱπιογεϑ σ᾽ Οπς, 845 ργαϑοητηρ ἃ σογγυρίίοη ᾿νῃϊς ἢ 

Ο΄ ἀδαὶὲ ννῖτῃ ΌῪ οπικίϑϑίοη δηὰ Ηδῦ. 5ογῖρεβ ΌῪ υη- 
βιιοοοϑϑ[] ἐπχοηάδίίζοῃ. 

10. ΓΧΠ). καὶ ἔξωθεν. 

ΟΣ ΥΝΘῚ. Ο υαρας. 

11. ΣΙ. δῶρα (ΑΟ δάὰά αἰνέσεωςλ 9εε οἡ 
ΧΧΧ. Ι9ρ. ἴη χνί!. 26 ἢ ἀρρεᾶσβ 8ἃ38 αἴνεσις, Ὀυῖ 
ἴπετε ἴῃς οοηΐϊεχῖ "νου ἐχοϊυάς τππ 56 η8ς οὗ ρἱ[8, 
ἸΝΠΙΟἢ ἰ58 δὲ ἰεαϑῖ ἃ ροϑϑί]ς οὴς ἤογο. 

ΓΆΏΣΣΓΝ. πᾶσαν τὴν ἀποικίαν (Δ τ. ἀπ. πάσηςλ 

18---2 
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14--26. Ο σναεςαΐί. ΝΒ εῖδον π656 τ. ατὸ ἴο 
θὲ αἰἰγίρυϊεα ἴο ἴῃς ῥγορβεῖ ἢίπιβε, ογ ψῃμεῖμεγ 
ΜῈ ἅτε ἴο 866 ἰῃ τπεῖγ ἰδηρυαρε (εν. ν. 18 ὈΣΠΙΣΠ 

ΟΥ̓ΡΙ, δηὰ (6 δὔϑεπος οὗ 4 ίηρὶε ἀεβηΐϊε 

Ροιβϑοπᾶρε 8ἃ5 ἴῃς οδ]εςξ οὗ Μεκϑίδηὶς Ἴχρεοίδι οη) 
ἴγαςε5 οὗ ἃ ϑι θϑεαυσεηΐ νγίϊοσγ, ἰἴ 5 νεσῪ ἱπηργοῦδῦὶς 
ταὶ Ο'΄ νουϊὰ Ὦανες ἀεΚβίσησαϊΐν οπχτἰεα Π6πη]. 
Τῆς ρτγοοϊαπιαίίοη οὗ ἴῃς Μεββϑίδηϊς ἤορς, δπὰ οὗ 
τῆς ρετπίαπεηος οὗ ἢ ανία᾽5 ᾿ΐπε, ἴῆε επηρἢδϑὶβ 
Οἱαςεὰ ὕὑροὴ ἴῃς ρῥγίεϑεὶν οἢῆςε, ἃ5 ννεὶ δ5 (δε 

τοηονδὶ οὗ ἴῃς δϑϑουγδηςα ἴο ἴῃς ρδϑορΐε 8ἃ5 ἃ νῇοϊο, 

ρσίνεη ἱπ ἴῃς οσοποϊυάϊπηρ νῦ., ψουϊά πᾶνε 4}} δρ- 
Ρεαϊεὰ οἰγοηρὶν ἴο ϑυσῇἢ πηδεη 8ἃ5 ἴῃς ἰγδῃβίδίογϑο. 
ννε πιυκὲ ἐπεγείοσγε σοποίυάε τὶ ἴον ννογε ᾿νδηῖ- 

ἰηρ ἰη τῃεῖγ ΗςΡ. ἴεχί. 
ΑΞ ἴο ἴῆες αυσϑιίοη ψηεῖπεγ ἔην ννεγα τ ρσῃεὶν 

80 νναηίίηρσ, 566 (ἱ.᾽5. βυπηγηαγν οὗ ἰῃς ορίηίοης οὗ 
Ρτενίουβ Τοοπηπηοηϊαίοία, δηὰ αἰϊδουβοίοη οὐ ἴδε 
ενίάεηςε. Ης ἀεοίάεβ αραϊηϑδὲ ἴδε ρσοηυΐηξης85 οὗ 
[ἢε ρᾶβϑϑαρο, θυΐ ροϊηῖα οὔἱ (παῖ [ἴῃς ἜΧργαβϑίοηϑβ 

(Φ. 18) ΡΥ ὈΣΙΣΡΙ, (ο. 21) “2 ὉΠ, (τ. 22) 

ἫΝ Χλ..25) Ε ΔΓῈ 50 ΨΕῖ] δάαρῖοα ἴο [ῆς ἐἶπις οἵ 

]6γ, ἐπουρῆ ηοῖ υβοα ΌΥ ἢίπιὶ οἰβεῖνῃετγε, τας ᾿Γ τἢς 
νυτῖεῦ ἰ5 ἴο Ὀ6 ῥἰδοθα πλυςῇ ἰδ ἤδη (ἢς ἔπη οὗ 
Μαϊ]δοῆὶ, ννὲ πγυϑβὲ δἰΐον ὑπαὶ ἢς 8 ρυγροβοὶν 6π)- 
Ροἱογίηρσ δῃ δγοἢδίϑη). 

(οτγ. (Ρ. 65), ϑυπιπΊΑ ΓΙ Υ τεϊεςιϊίησ ἴῃς ρῥγοβοηΐ 
ραϑϑδᾶρε ἱἰπ ΜΟΤ., 'νουἹὰ 5διβϑιίταϊε ΧΧΙΪ. 72, 8, 45 
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Ὀεΐηρ (4) πιοϑδὲ δρριοργίδαϊῖε ἤεγε ἰη γέβϑρεςοΐ οἵ 
5] οϊ-πηατίετγ, (δ) δυϊῃεηῖςὶς ἴῃ 1ἴ56ε1{, ἃ5 συ ρροτγίεα 
Όν 411 τῆς νεγϑίοηϑβ ἰη χνί. 14, 15 (566 ποῖς ἴπεγε), 
ἴῃ ν Ὡς ἢ ραγίίουϊαγ ρίαοςς πόννενεσ ἰΐ ἱπίεγγιρῖβ τς 
5686, (Ω) αἱ ἰεαϑῖ συϑρίςίουβ ἰῃ ΧΧΙΪ, ἰῃ νίενν οὗὨ [15 
νατγίηρ 2οσέϊον ἰῃ Μ.Τ. δἀπὰ Ο΄. ὅ6εςε ποῖβ οὔ σ. 7 
[Πετα. 

ἴῃ {Π|5 ραϑϑαρε ποῖ ΟἿΪγ ἂῖὲ νυ. 14---16 δἰπιοϑῖ 
8 τερειτοη οἱ χχίχ. 10, χχί!. 5, 6, θυξ τ. 17 [5 

εἰοβεὶν οοπηςδοϊοα ν ἢ χχχν. [Χ|1].] 19,  ὮΠς τοῖς 
ἰ8 ἃ ᾿ἰἰκοῆςβς Ὀεΐϊννδθῃ 20, 22, 25, 26 πὰ χχχίὶ. 

[ΧΧχΧν]]}.} 35--.37. 
χχχίν, [ΧΙ]}} 1. Γήϑυδδ. Ο’ ᾿ὔεαΐ; πὰ 50 

5Η. Βυῖ τῆς Ηερ. νοῦ τεπηδίη5 ἰ5. 5{}}} σουρῇ 

δΔηα ῥγοραΌΪΥ πδεᾶς 9οπλε σοτγεοίίοη. 

ὈΌΡΓΤ 9). Ο΄ σνσαεαϊ. 

ὈΌΓΡ.. ἐπολέμουν αὐτὸν (Ὀυῖϊ ΑΘ οῃι. 

αὐτόν). 
ΠΏ. τὰς πόλεις ᾿Ιούδα; δὴ Δηιρ!!βοαίίοη 

βυρρεβῖοα ὈΥγ 1. 15. (οχῃρ. Ζεςῆ. ἱ. 12. 
2. 1" ΘΝ. Ο᾽ ταρα. Ιζ 5. ἔγυς, 85 Οἱ. 

βδγ8, παῖ ψε πᾶνε Ῥυΐ οης οἴπεγ ἰπβίδηςς ἴῃ τῇ 5 

Βοοῖ (χχχν. 2) οὗ "κὸ ἽΠ, Ἀν Πογοδ5 “Ἴ ͵)οἰπεα Ὀγ 

ἡ ἴο ἃ νεγῇ οἵ βρεδκίηρ ἰ5 ἰγεαυδηῖ, [τ Όν πο πιϑδῇϑ9 
(οἸονν5 οννενοῦ ἴμαὶ [ἢ]5 15 δὴ δαάδηυδῖς ἀείεηος 
οὗ ΜΙ.. πεγε ; ίογ ἴπεὶ νεῖν ταῦ οἱ ἴῃς οπς, 
ςοπιρίποα ιν τς ἰγτοαθεπον οὗ τῆς οἵπες οοη- 
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βἴγαςςοη τσ ννε 1] Ὀς τῆς οαιι5ς6 οἵ ἴδε ἱηίγοάυς- 
κίοη οὗ “ΜΝ. 

ΪΔ2 2). Παραδόσει παραδοθήσεται. ὅ5εε οἡ 

ΧΧΧΙΙ. 28. 

ΠΡ. καὶ συλλήμψεται αὐτὴν καὶ καύσει 

αὐτήν (0" οἤΊ. κ. κ. αὐ... ΤΊΣ, τνῆϊοῆ Ο΄ βοοπηβ 

ἴο Ὦανε τοδά, πᾶν Ὀ6ὲ σοηυΐης ζὸ Οὶ. ρ. χχν), δυῖ 

δραΐη δυςῇ ρδϑϑᾶρὸβ 8ἃ5 Ψ. 22, χχχνίϊ 8 (ςοπΊΡ. 
χΧΧί!. 3, ΧΧΧνΝΙ 3) δυρσραβί δ ἱπιεγροϊδιίοη. 

3. ὉΠ Ό ὙΤΙΝ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. 
ἽΞ ΒΤ ὙΠ Β. Ο΄ υασοαὲ; Ὀὰϊ ΑΦ Βᾶνε 

καὶ τὸ (Α οπι. τὸ) στόμα αὐτοῦ μετὰ τοῦ στόματές 

σου λαλήσει. Τῃ ῬεΞῆ. [πε ρῥγτοπουηϑ σῆδηρο ΡῥΪδςς5, 
ον ἀσητὶγ ἴῃ ογάογ ἴο ὨδγπΊοηΐζε τηογε οἱοσεὶγ δῇ 
τῆς ργενίουβ οἰδυβϑε. ὙΤὴῃε εχργεββίοη 'ἴπ Χχχίχ. 5 

(Ὁ ΟΞΦΘ ἸΠδ ἽΞ) υξοα οὐ ΝοΡιυςμδάποζΖζαν ἰ5 

50 ΠΠςΙ Θητγ Κα τἢ 5 ἴο 0.51Π|Πὺ]Ἴ}ΈΆΟῷὝμαθ ἴῃ δοςορτηρ ἴΠπε 
νοτάς δηὰ 50 ἰη Τσομῃ)͵οοϊυγίηρσ ἴΠδὶ τῆς οπλ5ϑίοη ἴῃ 

ΒΝ ἰς δοοίἀδθηΐαδὶ, νυ ς δ ἴη6 ϑαπὶο τἰπιὸ ἴῃς ἴννῸ 

Θχργεβϑίοηβ ἃγὰ δ ΠΟ] ητ]γ αἰβεγοης ἴο πλάκες ἰΐ 
ἱπηργοῦδῦῖς (Παϊ ἴΠΕΥ ἀγα δη ἰηβεγίίοη κυσρεκίεα Ὀγ 
{πὶ ρα55ᾶσρε. Τῆς ἰογπιὶ σίνοη 1η Ρεϑβῇ., 85 ἰηῖγο- 
ἀυςςα ίοτ 8ἃη οὈνίοιυβ ΡιΓροϑα, 15 οἰςατγὶν τῆς ἰαῖἴετ. 

4. ὙΠ ΓΙΌΣ ἀξ ἽΟν. Ο΄ ναςαν (Ὁ οὐκ 

ἀποθανῇ ἐν ῥομφαίᾳ). [Ιὶ ἰ5 παγὰ (ἀραίηπι αἰ.) ἴο 
566 ἃ 5ιῆιοείεπί τεᾶϑοη ἔοσγ Ο΄᾽5 οπγττηρ 656 Όσα 5, 

{{ρεηαΐηα. 
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5. ΓῚ ΒΦ Ό5). καὶ ὡς ἔκλαυσαν. Ο’ τεδὰ 5 

ίοτ ἃ, δπὰ ἐταπϑίαϊθα 85 που ρΡὮ [ἴ ψεγε τῆς τοοῖ 

ἽΒΘ; 80 θεῖον, 57, κλαύσοντα. Α4. Μιᾶ5 

τοὺς ἐμπυρισμοὺς ἀπὰ ἐμπυρίσουσι. ΤῊΙ!5 γοπάογίηρ 

νν 5 ἱπουπηθοηΐϊ Ὡροη Πίηι, οὐνίηρ ἴο ἢἰδ5 Ἔχίγεπι)α 

᾿πεγαπεϑ5. [Ὁ ἰ5 ὑπ] κΚεὶν παῖ τῆς οτίρίπαὶ ἰογῃη 
οὔ Οὐ ννᾶ5 ἔκαυσαν, καύσονται. 

ΒΟ ὙΠ ὈΣΡΝΣΥΙ ὈΘΡΩΣ. τοὺς βα- 
σιλεύσαντας πρότερόν σου. 
ἡ ἡ Π]. καὶ ἕως ἄδου; Ιοοκίπρ [κε τῆς 

ςογγιρίίοη οἵ ἃ ᾿γϑηϑ᾽τογαϊίοη. Βυῖ Βκτπεπ. ας ὦ 
κύριε, ἀπὰ ΑΦ" ἰηβεγῖ ἴῃς βᾶπὶς Ὀείογε κ. ξ. ᾷδ. 
ΤΙιῖθ πᾶν Ὀς, 45 Ρεγὶε5 (Ρ. ὅ3) συρρεβῖθ, ἃ γα πλη 5- 

σοῆςε οἵ χχίϊ. 18, ψἤδσα ᾿οινονοῦ ΠΣ νας ἰοῖ 

υπίγαηϑ θα. ὅδὲὲςς ποῖος ἴπεζεα. 
7. ΤΥ ΣΣ. Ο΄ τηαοαΐ (ΑθΘ"5 τὰς καταλελιμ- 

μένας ; Φ)" -λειμ.). 
8. ὉΠ. Ο΄ ναςαί. ὅ8ο Νυϊΐρ. 

9. δ" ΥΎΤΙΣ ΓΥΞ ὈΞΓΣ; ἘΞ᾽, πρὸς 
τὸ μὴ δουλεύειν ἄνδρα (ἐδ -ας) ἐξ Ἰούδα (Α ᾿Ισραήλ). 
Ο΄ τεδὰ "ἜἸΠΙ, ἀπὰ ἀρράγεητὶν παὰ ποῖ ΠΝ. ΤΠον 
4190 (διἰθὰ, ἃ5 ἰη χχν. 11 (5εε ποΐῖς ποτα) ἴο Ῥεγοεῖνε 

τῆς 5εηβ8ε οὗ ἃ Ἵ2". Οἱ. ςοηϑίαάοτς [παῖ πεῖῖμεν “2 
Ποῦ ΣἼὉ τεργοβεηῖβ ἴῃ οτιρίπαὶ γοδαϊηρ, δηὰ παῖ τῆς 
ψ. επάςαὰ ἢ Ἣν ὯΞ (Τοιπρ. τ΄. 10), ΨΕΐ]ς τῆς Ἰαϊζεγ 

ννογὰ ννᾶ5 οοτγιριςα ἴο [7 Π[]5, τἴῆε Ὁ αγίϑίηνσ 
ίγοῦλ αἰ τοργαρῆν, τπγουσὴ ὯὉΣ, δηὰ ἴδῃ Ὀείησ 
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αἰϊογεά, 45 πη Μ.Ι͂.., ἴο ἃ ἰπ ογάδγ ἴο δαγηιοηΐζο 

Ὀειίογ ν ἢ τῆς 56η56 οὗ ἴπδι νογά. Τῆι5 δοςογάϊηρ 

ἴο ἰπιὶ Ῥοιῃ ἸΠ ΤΙ ἀπά ὴνλὲ ἃτε ρίοββθεβ. Τῆς 

ἰαϊῖῖεγ ἤονενοσ 5 αἰβεηςεῖν γτεργεβεηϊεα ἰη Ο, ἀπά 
5. 1η 4}} ργοῦ δ Ὀ]}}γ Βεηυΐπε. 

10. ΨῬΌΦΝ. καὶ ἐπεστράφησαν ; ΔρΡάΑτΙΘΏΙΥ 

Όν ςοηζιβίοη οἵ εγε ν ἢ Ἵ332}}) νν ἢ ϊς ἢ Ὀερίηϑ ὕ. 11. 

ΟΠ (11). ΠΣΥΣ ο΄ ναεαΐ,; ἃ τιηϊϑῖακε 

ονΐηρ ἴο τῆς τδούγγοπος οἵ ὈΒΓΙ, νμΠε τε 

οπηϊδοίοη νουϊὰ Ὀ6 τεπάεγοα 411 ἴῃ δαϑίεσγ, δίπος 
ἴῃς ννοτὰ 5) 5) μαὰ Ῥεεη αἰγεαὰγ ἀφαὶς νι (5εε 
ἰαϑσῖ ποῖθ) Όν τῆς ϑοσῖρε. [11 ἰ5 ουγίους5 ἴπδὶ "ΒΗ 
[561 Πα5 ποῖ Ὀδδη γεπαάεγοα ἴῃ εἰἴῃεγ τ᾿, Αἰ Ππουρἢ 

τοργοϑοηϊθα ἴῃ στ. 9, 16 (ἐλευθέρους). τ Ξῃου]ά ὃς 

αἀάεά τπᾶὶ Ὑ)52 7) ἫΨ ὈΞ ἼΩΨ 239 Βεγε πᾶν 
νν6}} Ὀ6 δη δοςοϊἀδηΐδὶ γερεϊ τίοη οἵ τῆς βᾶπὶς ννογάϑβ 
ἃ5 ὁπάϊπρ ὕ. 9 (5ε6 ποῖος ἴῆογ6) δηα Ὀερίπηΐϊηνσ ὅ. 10 

14. »Ὡ. δξ; ἴο παγηηοηΐζε ᾿ν ἢ τΠ 6 πυπΊοταὶ 

τπαὲ (οἸ]ονν5, ἀπά ποῖ ἴο Ὀς δοοουηϊοα ίογ ὈΥ̓ ΔΠΥ 

αἰβεγοηςς ἰη ἴῃεῖγ ΗςΡ. ἰοχῖ. 

ΡΩΝ ἀποστελεῖς (Πϑ Θ᾽); ἴῃυ5 ἀρτεοσίηρ 

ΤΏΟΓΕ οἰοβεὶν ἢ ἴῃς νογάς οἵ Πευϊ. χν. 12. 

ἽΝ. Ο' υαεαί. Τῆς ψογὰ τῇᾶνὺ Ἔαϑίϊγ ἢᾶνς 

Όδοη ἱπῖσγοαιυςοα ἰαῖος ἔγοπι ἴῃο τ΄. ἰη Πού. 

ΟΣ. Ο συσεαΐ. 

ι5. ὮΣΙΝ Ἰ3ΒΝ, Καὶ ἐπέστρεψαν (ΔΑ ἔστρ.); 
ν - 4 τ“ 

-Ἢ 
ΕΝ 
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δηὰ 50 ίογ συνετέλεσαν ννῃϊςἢ ἰο]ον5. γε οδη 
ΟἾΪΥ βϑυρροβε ἴπδῖ [ἢ]5 γεϊεπιίοη οὗ τῆς ρογβοη οἵ 

τῆς ἐογπιογ νεγῦ8 ννᾶ5 σδυδεα ὃὈγ ἃ αίϊυτε οὗ αἰΐθη- 
τίοη οἡ ἴῃς ρατί οἵ ἴῃε ἰγδηϑίαἴῖοσγ οσ ἃ οοργίϑῖ. 

Ι6.. ὉΓδὲ ἸΦΞΩΡΙ. Ο΄ ναρα. Ὅς οἴαυδε ἰ8 

ϑυσραοπίοα Ὁν ν. 11. 

17. ἢ ἼΔΟΙ δυς, Ο΄ νακαΐ. 

Ρ π. εἰς διασποράν, Ὀυϊ ἰη χν. 4 εἰς ἀνάγκας. 

18, ΠΣ ΣἼΣΤΤΙΝ ἸΔΥΓ Ὁ Ἴρῖς. ΤΉεος 
᾿ννογά5, που ρ ἢ ἀρρεδγίηρ ἰη Ο (Ὀυῖ ποῖ δὲ" Α), ἂζὲ 
οἰεδυεῖν δὴ εαεῖν ἱπιεγροϊαϊίοη, πιεαπὶ ἃ5 ἂἃῃ ὃχ- 

Ρἰδηαϊίοη οἵ ἴῃς ᾿ἱπηπχοά!αἴεῖν ργεσθάϊηρ ἙὙΈΈΤΝ, 

ἈΠ ἢ νν85 ἴπ15 εὐτοηεοιυϑὶν ἱηϊεγργεῖεα ἴο τγείεγ ἴο 

τῆς Ὀγοίκεη σονεπδηΐ ν ἢ τς τεϊεαϑεά 5}ανα8. 

Χμ, 287 ΠΩ Ἴδε. ἣν ἐποίησαν κατὰ 

πρόσωπόν μου, τὸν μόσχον. {ννε τεδά Ὁ , 83πηὰ 

Δἰῖογ Ο΄ ἴο Ἄοοττεβροηά, ἴῃς ρταπγπηηχαίίςαὶ ἀϊβῆςυ!ν 

ἴῃ ςοηποχίοη νυ ἢ Ὅν» ἀἰβαρρεοδτβ. Τῆς ἴγδαϊιοηδὶ 

ροϊπείηρ οὗ ὮΒ» 566 Π|58 ἴο ἤᾶνε ἃγίβϑεη ἔγοπι ἴῃς 

Ρτοηῃ. δῆ. ἴῃ ΠΣ Ώ. 

ΥΩ Γ3 ΤΏΡ" ὈὉ ὙΥῚΡ ὝΕΣ, ὃν (δ οι. 
ὃν) ἐποίησαν ἐργάζεσθαι αὐτῷ. Ο’ ἀϊά ποῖ ἢπά 

ἐμὰ Ὁ , 8ηἀ ἴη ἴπε ἀὔϑβεηςς οὗ ἴπεβε ννογάβ ρᾶνε 

ἃ νᾶσιις τεπἀογίηρ ἴο ἴῃς τεπηδίπάον. ΤᾺ “ἢ 'νεῖς 
τῆς δἀαϊτίοη οὗ ἃ 5ογίρε 'νῆοβε εγε ϑργδηρ ἴτοιῃ 
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3 ὋΝ ἴο 25 Ὅν, δηά, νυτίτηρ ἰῃ σοπδεαυδηςα οὗ 

[Π!5 ποιὰ πε ὙΠῸ ονεῖ ἀρϑαίη, ςοπτρὶοϊεα (ἢς βεῆϑε 
(Βανίηρσ τεραγὰ ἴο ἴῃς βυρβεαιεηῖ σοηϊεχῦ) ὈΥ ἴη- 

βογιίηρ Ὁ. 90 ἀρραγεηεὶγ Οἱ. 

10. ὈΡΟΝῪ Ί. Ο΄ ναεαΐ. 

ΤῊΝ 8.}}} ὕ8η. Ἐπ τὸν λαόν. 

ΧΣΓΑΙΣ ΩΣ. Ο΄ υαεαί. Οἱ. σοηϑίάεγα (δυϊ 

χυΐϊε ὨΘΕ 6551} Ὧδαϊ Ο΄5 οπιίββθίοῃ ἰ5 δεοᾶυβε οἵ 

τῆς οσοηϑβοϊουδη655 οὗ [Πεῖγ (ογερσοίηρ 111-5ος 655, “ ἐδ 
56 πδοῇ τ. 18 πτῖὶ ἀεπὶ Καὶ πἰς ῖβ δηζυίδησεη 
ψυποῖεη.᾽" 

20. πἰΓΩΣ ὉΡΩΘ 2). Ο υσοαΐ. ΤῊς ννογά5 

τινουϊάὰ ῃδξυγα!ν δ ἰηβεγίεα, 85 θείην βυρρεἌίοά ὈΓ 

ΒΌΟΝ ρᾶϑϑᾶρεβ 85 χίχ. 7, Χχί. 7 εἴς., ἀηα ἴῃπε ρᾶγαὶ- 

Ιε]15π|ὶ οἵ τῆς τ΄. ἰ5 αβεςϊοά Ὀγν {Ππεῖὶτ ἀῦϑεηςς ΟΠΪΥ 50 
ίαγ τπδὴ τῆς ἰαϊῖεγ βϑεοϊίοη ἴἢυ5 ὈεοοπΊο5 σοηβίαοτ- 
ΔΌΪν ἰοηρσεῦ ἴδη τῆς ἰογπιοῦ. [τ ἰ5 ἴγιις ἴπδῖ ἴῆετς 
Ϊ56 Οἴπεγινῖίϑε ἃ σεπεγαὶ σοηδοηϑι5 οἵ δυϊπογίγ ἔογ 

ἴπεπὶ (ΘΗ. νἱζδουΐ δὴ δεῖ., Ταγγρ. Ρεϑῇ. ΝῺ] ρ.), Ὀυϊ 
ἵν οἂπ δαγαϊν βδιρροθς παῖ Οὐ ννουϊὰ ἢᾶνς ἰη- 
τεητίοπα ἢν οπκιτἰεαὰ τῆεηι, Μἢ1Π6 τῆεῖὶγ ἀεοξάεμ!αἱ 
αἰδαρρεάγαδηςς ἰ5 δχῖγεπιαὶν ἱπιργοῦδῦϊὶς, νῆση ννῈ 

ςοηδίάογ τπᾶϊ {πεν ἄγ δρϑεηϊ αἷ5ο γοπὶ 1’. 21. 

ὈΓ)3). τὰ θνησιμαῖα αὐτῶν. ὅες οἡ ν]!. 33. 

21. ὈΡῈΣ Ὁ035 Ἴ3.. Ο΄ ταςκαί. Τῆς νογάς 

τεςεῖνα ἴῃ8 ΞΑπς βυρροτέ ἔτοπῃ οἵδιεν νεβϑίοῃβ 85 ἰῃ 

.. 20 (566 ποῖος ἴπετε). Τῆς ἵν οσουγτγεηςαβ ἴἢυ.5 

δὼ 
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βίδηά ογ (4}1] ἰορεῖΐῃῆεσ. Τῆια αυεσοδίίοη πονγενοῦ οὗ 

{πεῖς εἶδος οἡ πε ράϑγα]]ε  ἰ5πὶ πῃ τἢϊ5 τ. ἱηνοῖναϑ 
{παΐ οὗ τῆε ἰγεδϊπηδηϊ οἵ ἴῃς ννογάὰ5. ννῃ]οἢ (ο ον. 
966 ποχῖ ποῖα. 

ὍΔ ἼΡΌ δ 3). καὶ δύναμις βασιλέως 

Βαβυλῶνος. Ο’ οπλϊῖα 3, ἂπὰ ἴγθαῖβ ΓἼ 85 

ποηγηδῖϊνο, [15 Ξῃἱριντεοκίηρ τῆς στγαπηγηδᾶγῦ οὗ τῆς 
ατεοῖκ εἰαιθο. ὙΠοεγεῦγ ποννενεῦ πεν πᾶνε ῥτε- 

βεινεὰ (οσ ι.5, 45 αἱ. βᾶγϑβ, δὴ ἱπαϊςδιίοη οὗ ἴδε 
οτίρίπδ] 5δαρε οἵ πε Ηςθ. ἑεχῖ ; νίΖ. [παῖ [ἴ (ογπιεα 

ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἃ ποεῖν βοπΐθπος (πη κίηρ τ΄. 22) 

Ἴ ὍΣ ὈΘΩ Πυτι Ὁ Τὴ. “Απά δβ ἴογ 
εἴς." [[ἐ ἰ5 ἴγσυς παῖ τἰ}ῖ5 σἤδηρε, ἰΓ ᾿νε α'5ο οπηῖξζ 
ἴῃς ννογτάς5 ἀεδὶς ννἢ ἰπ τῆς ῥγοςσεαάϊηρ ποῖς, ἰεανο5 
Ψ. 21 ἢ Ὀυϊ οηο πηοηλϊῦοτγ, Ὀυῖ τ[Πὶ5 ἀοοὁ5 ποῖ 566 Πὶ 

ἴο Ὀς ἃ νεγΥ βογίοιιβ ου]οςζτίοη ἴο ἴῃς διγδηρογηςηῖ. 

ὈΣ ΡΟ ὈΝνΠ. τοῖς ἀποτρέχουσιν (Α οἱ ἀπο- 

τρέχοντες) ἀπ᾽ αὐτῶν; 45 τῃπουρῇ τεδαΐϊηρ ὈΝΝ" 

ὈΠΌΣ. 
χχχν. [Χ]Π]. 2. ΣΙ. τῶν αὐλῶν ; Ῥυξ ἰπ 

ψ. 4 Ὀοϊῇ παστοφόριον (πὰ 50 ἴῃ 1 (ἢτ. ἰΧχ. 26) δηὰ 
οἶκος (50 ἰη χχχνί. [Χ|1.] το, 20). 

4. ΤΠ 23. νἱών ᾿Ιωνὰν νἱίοῦ ᾿Ανανίον (ὃὲ 

᾿Αννάν͵ ἐδ ᾿Αννανίου), Ὀυῖ Ο οπι. ᾿]. νίοῦ. 

5. ὈΘΎΤ ΤΣ Ὁ3 25. κατὰ πρόσωπον 
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αὐτῶν. Ἡπκτε ΟὨΪΥ 5 “8 υϑεὰ ἴῃ {πεῖν ἀεδίρηπαίίοη. 

566 υῦ. 2,3, 18. Ο’ ἐπογείογε ἰβ ἴο δε Ῥτείεγγεα. 

7. Ὑ ΏΓγοξ. Οἱ σαραὶ. 
8. Νὴ χ δὲ ὑὸν. Ο’ ναεαΐ. 

1. ΣΝ ΥΊΣΣ). Ναβονχοδονοσόρ. ὅ:εε ἰη- 

τγτοά. ποῖς ἴο οἢαρ5. ΧΧΝΊΪ. ---Χ Χίχ. 

ὉΠ, τῶν ᾿Ασσυρίων ; ποῖ τεδάϊηρ δὶ, Ῥυῖ 

σἰνὶπρ 15 βεῆβε ἴο Ὁ δξ, ἱπαβϑηιυςῇἢ 85 ἰΐ ἰογπιεὰ 

80 ἱπιροτγίδηϊ ροτπιίοη οὗ ἴπε Αβϑγυγίδη Ἐπιρίγε, δπὰ 

ἴπ656 θαηάβ ννόγα βεηῖ Ὁν ΝερυςπδαάμαζΖζδτζ. 

ὈΦΥΥΣ. ἐκεῖ. 

12. γογος, πρὸς μέ. ἴἰὶ ἰ5 πιοῖε παίυγαὶ 

ἴο γεϊδίῃ δε 131 Ρ. ἰπ δοσογάδηςς νι ἔπε ργενίουϑ 

ςοηῖοχῖ, ἴῃυ5 τακίηρ “) 45 ἃ ρἷοβϑβ. 

ι4. ἼΤ᾽ ΤΙΝ ὈΡΥΊ. ἔστησαν ῥῆμα 
υἱοὶ ᾿Ιωναδάβ : [τεεῖν, δηὰ ποῖ ἱπιρὶγίηρ ἃ αἰβετγεηῖ 

ἴοχῖ. 

ὉΠ 3 Νς, ΡΠ ἢ. Οἱ τακαί. 

15. ἀχζοὰ ὩΞΟΣΊ. Ο’ σναεαϑ ; ἱπιγοαυςεά ἔγοπὶ 

ΘΓ ἢ ρᾶϑϑᾶρεβ 85 ν]ϊ!. 25. ὅδε Οἱ ν]!. 13. 

16. Ὠὴϊξ δε. Ο΄ ναεαΐ. 

17. ἜΝ Στ. Κύριος ; “4η δἰϊορεῖπεγ 

πηραγα] ] εἰ αξξυϊην δ εἰδή οὔ υινίης πᾶπλθ5, ἰῃ 

ψηϊςῆ Δ.ΚῷΡΨ. Ξἰδηάβ δητίγεῖϊν δἱοης" (ογ. Ὁ. 59. 
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)}...1})). Ο’ νασαί. 

18, ΚΘ ὮΝ ὈΘΎΥΙ ΒΡ... Ο΄ συαραί. 
Τῆς ϑρυτγίουβηεϑ5 58 ἱπα!ςαῖεα Όγ {1}|5 ιι5εὲ οἵ ἴῃς 
2τὰ Ρ., ἃ5 οοπηραγεα νυν ἢ ἴῃς ῥγεςεάϊηρ σοηϊεχί. 

ἼΞ. διὰ τοῦτο οὕτως (Π9 13): τἀ κε Ὀγ Ἄοοη- 

[υϑίοη οἵ ἐγε ἔγοπι ἴπε ορεηΐϊηρ᾽ οὗ ἰῆς ποχί Ὁ. 

ὈΣΡΌΣ,. ἥκουσαν υἱοὶ Ἴων. νἱοῦ Ῥ.; δἀπὰ 50 

τῆς τοηγδίηϊησ 3ταὰ ρδίβϑοῃϑβ ἴῃ ἴῃς Ὁ. ἀρροδγ 85 2πὰ 
Ῥεῖβοηβ. Οἱ. ἀείεηά5 ΜΟΥ. σοηδίἀεγίηρ ἴῃς οἤδηρε 
ἰῃ Ο΄ ἴο δε ςοηδεαυεηκίαὶ (Ὀυϊ ἢονν 50) ὕροη ἴῃς 
δύτοσ οὗ ὅγε τείεγσιεα ἴο ἰη ἴδε ἰαϑσὲ ποῖβ. Ἐδῖπογ 

ἍῈ ΠΊΔΥ 54Υ ἴπαϊ τῆς ἱπϊτοάἀιυςϊίοη οὗ [πε σῇοϑβς 

() ΠΣ) δὲ ἴδε Ὀερίπηΐϊηρ οὗ ἴῃς νυ. ἰεά ἴο πε 

οἤδηρε ἰη ἴῃς ρογβοῇϑβ. 

ὙΓΊ ΣΟ ΟΞ Τα ΤἹΟΦ ἢ. Οἱ σακαν. 
19. διε δ"... Ο΄ ναεαί. Ἡδνίηρ ἃςςοί- 

ἀεηῖα! ν δἰ γῆ ἜΝ, (Ξες ποῖς οὐ ΜΞ, τ᾿. 18), {πεν 

ἀϊ!ὰ ποῖ τερεδῖ ἰξ.0 Τῆς ταϑί 15 ἃ ρὶοϑ3. 

ὙΠ. τῶν υἱῶν ᾿Ιωναδίβ, Μίιαταβῃις. 

ὈΘΣΤ 9. πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γῆς ; Μιά- 

ΓΑ 53ἢῆϊς. 

χχχνί, [ΧΠΠ.1 1. γ᾽ ΝΣ ΠῚ ἼΩΞΠ πὴ 
ΣῊ ΓΝ. ἐγενήθη λόγος Κυρίου πρὸς μέ. Τῆς 

τοϑὲ οἵ τῆς ςἤαρῖίεν ἰ5 ἰη ἴῃ 21τ1ὰὐ ρ. Τῇῆε Οτοεκ 
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ἤοννενοσῦ ἢ85 νϑοῦῪ πλιοῇ τἢς «δἱγ οἵ τῆς οτἱρί πα] 
οροπίηρ 85 νυ τε ΌὈΥ (ἢς ρῥγορῇεῖ Ὠϊ πη56]{,  Ὠ1]ς 
ΜΟΙ. ρσίνεβ υ5 ἔς 5δπ|6Ὲ 85 αἰϊεγεαὰ ἴο ἄρῖθε ν ἢ 
ἴδ ίογπὶ οὗ ἴῃς 5εαμυεὶ. 

φιν. ᾿Ιερουσαλήμ (Ὁυι ΑΦ" 845 Μ.Τ.); 

ΓΙ σΒγ. ᾿ 
ὑχκ Ο’ .ἀἀἀς βασιλέως ᾿Ιούδα. 

6. ΠΡ ΤνδὩ). Ο’ σαεαί. 

τὰν ΓὭΤΤΙΣ ΒΘ ΓΩΓΘ ΕΣ ΠΡΔΘΒ. ἐν 
τῷ χαρτίῳ ΝΑΟ χάρτῃ) τούτῳ. Οἱ. λίπα τῆι 

Ο΄"5 οπιϊϑβίοη ἰβ ἴο θὲ δοοουηϊςα (ογ ὃγ {πεῖγ πανίηρ᾽ 

[αἰϊοὰ ἴο υπάετοῖδηα [ἢς ςσοηϑῖγυςτίίοη. [ἴ 15 ἴγυθ 

ταὶ ϑοπὶα αἀγεεκ Μ585. (απά τῇς Νυ]ρ.) ντοηρσὶν 

Ρίαος “ “ΤΠ ἰπ τπε τεϊατῖνε βεπίςηςε, θυΐϊ {15 15 

ἃ νοῖγ ἀἰϊῆεγοηπί τὨΐηρσ ἔγοπὶ οπλϑϑίοη. Βδίδποσ, ἴῃς 
οἷ'ἷχ ΗθΌ. 'ινογάξ ϑδδδεῆὶ ἴο Ὀ6 ἃ ὑδαϊν ςοπιθίηςά ρδίγ 
οἵ ρίοβϑθεβ. Τῇῆε δῆ. ἰη ὈΝΡΣ ἰ5 ἢ0 οδ]εςτίοη ἴο 

(ἢϊ5. νίειν, ἃ5 ἰϊ5 δηϊοοθβάεπε ἢα5 θδεῃ υἱγηναδίν 

τηεπτίοηθα ἴῃ ἴῃς ργενίοιϑ οἶδυ96 (53) σὶ. 

(«« ἰρε. ἀπὰ Ρ. ΧΧΧΙ) 58 γ5 ἴῃδῖ ἴῃς οἰαίπιὶ οὗ ἴῃς ννοσὰ 5 

δ ὙΤΝ ἴο οἴδηὰ ἰη ἴῃς Ηδῦ. ἴεχῖ 5 σῆενη Όγ τῆς 

ίαςϊ ταὶ ἴῃς ργοποιυη γείογγηρ ῬΔοκΚ ἴο ἴπαπὶ ἴῃ τῆς 
ςοποϊυάϊηρσ νοτγὰά οὗ ἴδε ν΄. (Ὁ 5) ἰ8 τεπἀεγεὰ ὉγΚ 

Ο΄. ϑῖπος δονόνοσῦ Ο'5 γεηδδγίηρ ἴπογε ἰ5 ὦνα- 
γνώσῃ αὐτοῖς, 19 “λῶν (ἴῃ 6 Ὠξάγεγϑ), [ ἰ5 ρἰαίη τῃδὲ 
ἢ5 ἀτσυπιεηΐ (4115 ἴο ἰῆς στουηά. 

9ο. ΓΙΦΣΘΓΙΣ. τῷ ὀγδόῳ, Ὀυϊ ΑΟ τῷ πέμπτῳ, 
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δηὰ 50 ἰοχί οἔὗ 5Η. [{Ὀείοτε ἴδε εἶπηε οὗ οιὧιγ οἰδϑὶ 
ΗδςΡ. Μ55. πυπηθογα νοῦ Ἔχργεϑϑαα ὮὉγ ἰεϊΐογϑ, ποτε 

5 πΠοτῃΐηρ δυγρτγίϑίηρ ἰη ἴῃ σοηίιϑίοη οἵ "ἢ δπὰ "Π. 
“Τῆς πυροῦ ἐζρ 2] 5θοπὴ5 ἴο [4}}ν νῆ ἰἰς 
ποίίς65 ἰῃ 2 Κ. χχῖν. Τδε ναϑϑαϊαρο οὗ [εῃοία ΚΙ ΠῚ 

ἰ56 ἴπετε βδϊὰ ἴο ἢανε ἰδαϑίεα ἴπγοα γεαγῦβ ; [ὕροη] 
1ῃ15 (ο]] οννεαὰ ἴῃς τερε! ] Ποη; νῆα τς 5ίερε οἵ 

]ογυβαϊεπὶ ννὰβ τεβενεά ίογ ἴδε δῇῃογῖ τεϊδ οἵ 
]εποίδοπίη. Νονν, 848 ἴἢ!15 οδἱεσε πγιϑῖ ἤανε Ὀδεη 
τῆς ρμυηϊπῃπηεηΐῖ οἵ [6ῃοίακιπι 5 γε ]]!οη, πὰ 85 
(ἢς τείρσῃ οὗ ἴῃς ἰαϊζεγ Κίηρ ἰαϑῖεά εἰενθη γοδγϑ, ννε 
ἂτε Ὀγουρῃῖ ἴο ἴπε βαπὶε ἀδίς 85 ἴπαΐ ρσίνεη ὈΓ 
]οβερῆυ5 [4112. χ. 6. 1] ον ἴδπε σοπηπγχεηςεπηεηῖ οἵ 
τῆς ναϑ5αϊαρο, νῖΖ. τῆς εἰσῃτἢ γεαγ." Οπαγης σαΐ ὧρε. 

2. ὈΡΦΥΎΣ.. ὈΣΓΓ Ὁ9). καὶ (Α ρτεῖ. δ) οἶκος 
Ἰούδα. Τῆς ΗδΌ. [5 αἰϊεγεὰ ἴο δοοογὰ υνἱτῇ (ἢ ἐπὰ 
οἵ σ. 6. 

12. ΡΟ. Σελεμίον (δὲ Σεδεκίου. Αρρϑᾶ- 

γον ἴῃς ἜΥΓΟΓ ἄσγοσς πᾶς τῆς ἰηἤμπεηςς οἵὗἉ ἴδε Σ. 
οἵ ν. 14. 

ΡΥ καὶ ᾿Ιωναθὰν (ΑΟ" Ναθαν). ἴῃ Ὁ. 25 

νε βπὰ ᾿Ελναθὰν (Α Ναθάνλ (1π χχνί. [χχχίϊ.] 
22 Ο΄ οπιῖῖβ5 ἔπε παπιε.) Ασςοογαϊηρὶν ἰη [ἢ ρῥγεβοηΐῖ 
ο86 ων. 566πΠ|5 8η δαγὶγ ἰαρβε ἱπῖο ἴῃς σοπηπΊοη 
Ὠδτης, ᾿νΏ1]ς, ἃ5 ἴῃ 6 οἴγοῦ νν85 ποῖ γερεδῖδα ἴῃ τ". 25, 

Α ἰπ Ὀοϊῃ ρίαςεβ δπὰ 9," δεῖς, ρυζζίεα δὲ ἴδε 
αἰνεγοίῖν, οαγ δα ἴῃς Ξδογεὰ ρῥατὶ οὗ ἴῃς παπΊ6. 

13. ἽΡΌ2. Ο΄ συσεαΐ. 
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14. ΞΟ. πρὸς Βαροὺχ υἱὸν Νηρίου; ἃ 

σἷοϑ5. 

ἜΤΙ, Οὐ ναραέ (Α τὸν ᾿Ιουδεί; τὸν 

᾿Ιουδείν) ; ἀρραγεητὶν δη δοοίἀδηῖϊδὶ οπιίϑϑίοῃ. 

15. 57. Πάλιν (3) Τῆς ΜΟΙ τεδάϊηρ ἰς5 

ποῦς πδίιγαὶ δηα ρσγαρῆΐίο. Ταγρ. ἤοόννενεγ ἰ8 ποῖ, 

859 δἰ. 54γ8, ἰη ἰἴ5 ίανουγ (3}}5). 

Ι6. ὙΠΕ. συνεβουλεύσαντο ; ἰοοΞεῖν. 

17. Ὁ ΝΟ ΤἼΔ. Οἱ σακαι 
ἼΒΏ. Ο’ τσὐεαέ, ἃ ρίοββ,ρ νηϊοῃ 5ρ01}]5 ἴδε 

86η86, δηὰ ἢᾶ5 Ὀδοη ἰηἰτοάμυςεξα ἰγοπὶ τ. 18. 

18. δὰκΝ δ. ἀνήγγειλέν (0 -γελλέν) μοι 

Ἱερεμίας (Ο οπι. Ἶε) 
3. Ο’ σναεαί. ΤΕΥ πιᾶὰν εαϑὶϊν ἤᾶνε Ὀεεη 

ἱρπογαπὶ οἵ [πε πιεαπίπρ οἵ (5 ἅπ. λεγ. ΑΞ 
βοινανεῦ {ΠῸῪ ἀο ποῖ νεῖν [Γεαυ απ τεβοτξ ἴο 

οΟπηϑϑίοη Ὀγ 'νᾶν οἵ δϑοδρίηνρ ἃ ἀϊβισουν, ννε 5σῃου α 
ΡΙΟΌΔΟΪΥ τεδὰ (50 Οἱ.) ὉΥ πιείδιεϑὶβ οὐ ἰεΐζζεγς 

3, Ὀυϊ δὲ τἢς 584π|ς {ἰπ|6 σοηδβίαεγ (ποῖ 50 Οἱ.) 

τπδὲ πε 'νογὰ ἰ5 ἃ ροββ. ὅ9:ες ο., ΡΡ. 470. 

20. ἽΒΌΠ »Ό Ἐλεισὰ (ΑΟ -σαμα), ἀπά 

50 1 τ.. 21]. 

ὉΠ ΤΤ 3 ΓΝ, πάντας τοὺς λόγους, Ὀυϊ Α 

(ποῖ, 85 αἰ. βᾶγϑ8, “ὉΧΧ " δαἀάξ τούτους. 
22. ὙΌΣ ΚΠ. Ο΄ τεηϊ. 

Ἃ, 
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ΓΤ, καὶ ἐσχάρα πυρὸς (ἢ Γκδ); 

ἀουθΈ|ε58 τίρμεϊγ. Τῆς τΠλξ [5 ἴῃ [561 βυϑρίςϊου5. 

ΓΏΞΏ. Ο’ ναξαί. 

23. ΠΡ. ἀπέτεμνεν (Α ἀπέτεμεν) αὐτάς 

(ΝΑ αὐτά). Τῇκε ρΡ]. ργοη. ἰ5 ποῖ αἷζεσ 41] ἱπδςςι- 

ταῖς, ἱπαϑπηυςἢ 85 ἴπε Ηδθρ. ἴδηϑα ἱπαϊςδῖθβ ἰδὲ 

(8 ορογδίίοῃ ννᾶ5 ρεγίογπηθδα ἰοσγ δ027}) ἴπγεθ ογ 
ἴουγ ἰεανε5. ἴῃ ἴῃς Ταῖρ. τῆς ρῥγοηουη ἰ58 αἷΐο- 
σεῖμες υπτερτγαβοηϊεά, Ῥεϑῃ. νυ. ᾶνε ἰξ ἰῃ τῆς 
βίην. 

24. ὙΠ. ἐζήτησαν; Ὀυϊ ΑΘ πὰ οἴδετβ βᾶνε 

ἐξεζήτ., ἀπὰ 580. ΘΗ. Τῇδοβε ροίΐηϊ ἴο τῆς οτίρίηαὶ 
ἐξέστησαν, ν»ῆϊςἢ ἀρρέδιβϑ ἰῃ λ55. 41, ὅ7, δηὰ [5 
δαορῖςεά ἰη (οπρὶ. 

25. ἼΡΥΣᾺ ᾿Ελναθάν (α Ναθαν) 9:ε οη 

τ. 12. ᾿ 
ἢ ΣΥΣΥΔ πρὸς τὸ (ΑΘ ἴπ5. μὴ) κατα- 

καῦσαι. Τῆς πιδυπάεγοϊδηάίηρ ννῆϊςἢ ᾿πάπςοεά [ἢς 

οσζηϊβϑοίοη οὐ (ἢς περαῖϊνε (ίοτ βιιςἢ οπσϑίοη 5 566 

οη χν . 18) ργοῦδΪν ννὰ8 ςδιιϑεὰ Ὀγ ἴῃς Ὧ). 'νε 

οδη δαγαϊνγ ἤοννανοσ δυρροβδε ἴπαὶ Ο' νοιϊά ἢᾶνς 
(αἰϊεα το Ὀ6 ςοττγοςοῖεα ἰπ τπεῖγ νῖενν Ὀγ ἴῃς (οΟἸ]οὐνίηνσ 
εἶαυσό, δα ἰἴ ςοοά ἰη τποῖνγ ΗΘ. ἰοχῖ, 

ταῖσιν »ῸΦ᾽ ΔΥΝ Ο΄ ναεαΐ (Ο καὶ οὐκ ἥκουσεν 

αὐτῶν; 50 Μ55. 86, 88) δὅ:εε ἰαϑῖ ποῖς. 

26. ΦΉΣ ΡΞ ΠΥ ΑλῚν ̓ς Ο σὑχίάϊ. 

5. 16 
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ΓΙ ὈΠ). καὶ κατεκρύβησαν (0. δἀά5 ὑπὸ 

Κυρίου); Ξοἥεηίησ ἔπε εχργεββίοῃ, ἴῃ ογάεσς ἴο 

ανοϊὰ δηϊῃτοροσηούρῃΐβπι. Οοπιρ. ΧΧΧΙ. [χχχνἹ1}.} 

Ο. 
31. ὈΣΩΓΙΣ, Ο σαεαΐ. 

ὈΣΝ. ἐπ᾽ αὐτόν, Ὀὰαϊ ΑΘ" αὐτοὺς (ρεταρ5 

ὧν τεδὰ 85 Ἷν». Ἷ 

ἊπΕ Ἐν ὥ":. γῆν Ἰούδα (ἐδ τὴν Ἰδουμαίαν, 

ἀφ 5 Εν Ιουδαίαν ; Ο τ. γ. Ἰούδα); δῃ εαυὶν Ἔγτού. 

32. ἍΒΡΩΠ.. ΟΣ. καὶ ἔλαβεν Βαροὺχ χαρ- 

τίον ἕτερον. Τῆς ΜΟΤ. (ἀραϊηϑί (!.) πᾶ5 ῬγοΌ Ὁ ΪΥ 

ατίβθη ἴτοσι ἴδε ἰπῆυεηοε οὗ ἔπε σοπιπιαπά ἰπ Ὁ. 28. 

χχχνῖϊ. [χ]ϊν.} 1. ὙΡΌ. Ο’ ναεαί. Ἡετε ἴδε 

ΔΌβεῃςε οἵ ἴδε αγίίοϊς 15 ἴῃ ἐϊ5ο βιυϑρίς! ου 5. 

Ὁ ΠΣῚΞ 22. Ἰωακείμ (Ὀυῖ ΑΟ ρτεί. Ἴεχο- 

νίου υἱοῦ); δι δοςἰἀεηΐαὶ οπιἰββίοῃ. 

4. ὮΣΠ. τῆς πόλεως (τεδάϊπρ 7). Μ55. 

23, 62, 88, 233 ἢανε τοῦ ὄχλου, δηὰ 950 5Ηῃ. 

ς. ὈρΎ ν ὈΣΊΧ,. Οἱ σαραι, 

Ὁ. ἐπί (θυι ΑῸΟ ἀπό); δη οὈνίουϑ ἐττοσ. 

γ. ὙΌΝΕ. ἐρεῖς (ρεῖμαρβ “ἸΌΝ τεδὰ 85 

ἼΌΝΌΏ) Ηεηςςε Οἱ τεδάϊηρ, 85 σίνεη ἰη ἴῃς πεχῖ 

Ὡοῖδσ. 

ὧι ὈπΠς. πρὸς σέ. Ο΄ νετε ἴπυ5 Ἰεὰ (5ες 

1451 ποῖε) ἴο τεδὰ 858 ὙΡΝ ΟΝ), ἀπά ἵρπογε Ὁ, 

85 ἰπουρῆ δῃ εττοῦ ἴῃ τῆςεῖγ Ηςῦ. τεχί. “- 
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9. ὈΞΤΙΦῈΣ Ἰεη ὍΝ. μὴ ὑπολάβητε ταῖς 
ψυχαῖς ὑμῶν; ςοηπιβίηρ ΗἰρΡΉ. οὗ 52 ἢ Καὶ οἵ 

ἐξ) (ΑΙ πουρὴ {παν τεςορσηϊδεοα 18 ἴογπιοσ ἴῃ ἵν. 

10); ; 80 ἰῃ χίίχ. 16 [χχίχ. 17] ΟΦ, ἐνεχείρησεν. 

12. ὈΦΘ Ῥτρ. τοῦ ἀγοράσαι ἐκεῖθεν (δ "πε. 

δαἀς ἄρτον ; 50 Μ55. 22, 26, ἀπὰ οἴδεῖβ, δηά 50 5ΗῃΗ. 

τλδῖρ.). ΤὨΐβ δι ρρογῖβ ἴῆς ροβϑί 1 Π1 ν τὶ ἤοτο (85 
ἴῃ τ. 13) νὰ ἢανε ἃ ς456 οὗ ἰγδηβροϑβίτίοη οὗ ἰεϊζογο, 

δηὰ παῖ Ο΄ τγοδὰ προρ, ἃ νοῦ νῇηϊςῃ ἴμεν τυ 

τεπάεσ ἰῃ 2 (ἢν. ἱ. 16 (ςορ. Νεῆ. χ. 32 [2 Ε53ά. χχ. 
321]. Α4ᾳ. Τμεοά. πᾶνε μερισθῆναι, ἀηὰ ϑγπΊπι. 

μερίσασθαι; τῆι τακίηρσ ἰξ (τσ! ]γ) ἴο τείεγ ἴο δη 
ἱπῃογίἴδηςα. 

13. ΓῚΡ9 ΟΞ, ἄνθρωπος παρ᾽ ᾧ κατέλυεν 

(Αφ Σαἀλέλυο εθ): ; ταδάϊηρ (ἢδ6 τοοῖ ἽΒΡ ΌΥ ἴγδη5- 

Ῥοϑιτίοη, ἱπαϑπυς ἢ 45 καταλύων ΓοτΓοβροπάβ ἴο 

ὙΠΕΡ ἴῃ ἴ5. χχχνὶϊ. 12. 

15. ΟΝ ΓΙ. Ο’ υαεαί. 

Ι6. δὲ 32. καὶ (ἐδ " ὅτι) ἦλθεν (δ 3}; οὕ- 

νίουϑὶν εἰσ δεῖν. Εογ ἃ οοηνεῖβα οᾶ56 566 οἡ ν]ϊ!. 3. 

ΓΙ. τὴν χερέθ (Μ5. 88 τὴν ἀνιωθ); τῃυ5 

πιακίηρ πο αἰϊεπιρί ἴο ρεῖ τά οἵ ἴδε νοτγά (ες οὐ 
χχχν ϊ. 14 δπὰ Ὁ. 5). Αᾳ. 885 ἐργαστήρια, Ν᾽ υἱρ. 
(ἐη) ἐγραςσίμέο. 

17. ὙΠΡ᾿.. καὶ ἐκάλεσεν αὐτόν : ἃ ἴτεος τοη- 

ἀετίησ. 
23. Ο΄ συακαϊ. 

16---2 
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1. ὁ λόγος (Ὀυϊ ΑΟ οπι. ὁ); ἰπαοσυτγαῖεῖν, 

ἰῃς Ηεδ. δείηρ ἱπάεῇηίζε. 

19. Ὶ ΘΝ. Ο’ ναεαΐ. 

20. νον. Ο΄ ναεαΐ. 

ΣΑΣ καὶ τί ἀποστρέφεις με; 

χχχν. [χ]ν.] Ι. ἈΣΥΡΑΡ ἭΠΦΕΝ. Ο’ συαεαΐξ; 

Δρρδγεπεὶν δὴ δοςίἀεηϊδὶ οπἰϑϑίοη, με! ρεά Ὀγν ἴδε 

οςουζζοηςς οὗ ΒΒ αἰσεδὰν ἰῃ ἴῃς ἐπυπιεγαζίοη. 

2. “ΔΠἼ3). Ο΄ υσεαΐ; 85 οἴϊεῃ, ει. ΧΧΙί. 9, 

ΧΧΥΙ!. 8 ἄρρμον 61], χχχί!. [χχχίχ.) 24, χ !, [Χ|1Χ.} 

17, Χχ]ῖν. [11.} 13 

8. ΜΞ. ὅτι οὕτως (5 2); Ργορδθὶν τρμεὶν. 

4. ΘΠ. χρησιμολογεῖ, ὉὈχϊ ΒΑΘ δᾶνε 

χρησμ. ὅ86ὲε οη ν]]]. 2. 

5. ὯὮΤ ὈΞΠὲς 5) Ἴ5ΣΙ [Ἐξ οὐκ ἠδύνατο ὁ 
βασιλεὺς πρὸς αὐτούς; τεδάϊηρσ ὈΠΙΣ, δηὰ ἴῃυ5 

πιακίηρ [᾿ς οἶαιι5ε ἃ γσεηδγκ οὗ ἴδε παιταῖου. Το 

ἴεηβε οἵ 05} Ψ1}1 τῆδη 6 εἐχρ]αϊπεὰ 45 ἀεποῖίησ 

τῆς ρεγπηαπεηΐ Ἴςοπάϊτίοη οὗ ἴῆε Κίησ. δε εη- 

ἀεανοις ἴο τῆακε ἰῇς νογάβ ραγῖ οὗ Ζεαοκίδῃ 8 

Βρεθς ἢ νουϊὰ εαϑὶν ᾿ἰεδὰ ἴο ἴῃε οὔδηρε ἴο 

ὈΟΓΝ, 

δ. ΤΙΝ ΠΡ. Ο΄ συσαεαί. 

ὙΠ. ᾿'χόκκον (δυῖ ΑΟ τὸν λ..), Τῆς δηοπιᾶ- 

Ιοιι5 ἱπβογίίου οἱ τῆς δγίεἰς ἴθ ἴῃς ΗςΡ. ρεγπδᾶρϑ 

ᾶῖοβε ἔτοπὶ ἴῃς “2 οὗ χχχνι. 16. 
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ὈΩΓΒ ὙΠ ὙΦ . καὶ ἐχάλασαν 

αὐτὸν (Ο «μὦὁ “πάντες " ΜΙΝ δϑι. δἀ ἀ5 ἐν σχοινίοις) 

εἰς τὸν λάκκον. Τῆς ἰαϑῖ νογάὰβ οὐ Ὀοζῇ τοχίβ δῖα 

ῬΓΟΌΔΌΙΥν ρ]οϑ565. 

ΠΘ ΞΘ). καὶ ἦν (0 οπι. ἦν); τεδάϊηρ 

Π, αἴεγναγάβ βυρρίδηϊεα ὃν ἴδε ρο585. 

7. ὉΠ διε, Ο συαραξ. 

8. ἩΡΩΣ ΓΙΞΏ. πρὸς αὐτόν. ἙδΔΟῊ ἰ5 ῥτο- 

ὈΔΌΪΥ ἃ ρἷοϑβ58. 

9. ἽΡΌΣ Ἴ. Ο’ συαεαί. 

ΡΠ. ΡΤ. ἐπονηρεύσω ἃ ἐποίησας τοῦ 

ἀποκτεῖναι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον; «αἰϊετεα ἴῃυ.5 ἴῃ 

οτάοσγ ἴο ὄχργϑββ πιοῖς {ἰτεγα}}Υ δηὰ {}} τῆς δοιαὶ 

[Δεῖϑ. 

ι1. Ὁ ΩΓΙΒ. Οἱ ταεαι, 
12. Ἧ"7...8 Ὁ. ταῦτα θές (Ὁ θὲς ταῦτα); 

ΜΟΤ. (θυϊ ποῖ 50 αἱ. Ρ. χχχὶ) οοηϑίγπιςτίηρ᾽ [15 σ]ο 55 

ὉΥ ἴδε Πεὶρ οἵ ὕ. 11. 

14. νἀ ΔΆ δ Δ ἐς, εἰς οἰκίαν ἀσελεισήλ 

(" ἀσαλεήλ, Α σαλαθιήλ, Ὁ" ἀσιλισιήλλ Δδδι- 

Ἔν ΠΊΔΥ ἢανε Ὀεεη τῆς ρῥγεςῖδε παΐυγε οἵ Ο᾽ 5 

ρεγρ εχίτν, τπεὶγ ἐγεαϊπιεπὶ οἵ ἴπς ᾿νογὰ πᾶν πλᾶκε 

ι.ς5 Ποοίϊδῖο ἴο δϑοϑυπὶς (ἢ αἱ. ἀπ οἴποτ5) παῖ ἴῃ 

ΤΩΔΩΥ οἵ ἴπε ρῥγεςεάϊηρ ραϑϑᾶρεβ {πον ΔΓ ΓΑΓΙΥ 

αἰϊετοὰ δηὰ ῃογίεηςα τῃε Ηςῦ. ἴεχὶ νὰ ννὨϊςῇ 
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.ἴἢον ννεσα ἀφαϊ ηρσ. Οἱ. ςοπ͵εοΐαγεϑ (Πδὲ 85 ἴῃ 2 5. 

ΧΧΙΝ 8 ΧΟΔΑ ἷ5 Δ ΟΥῸΣ ἴοῦ ὟΣ (Ὀυῖ τῇ 

ἰ5 ΕΥ͂ πο πιεδῇϑ8 οεγϊδίῃ ; 5ε6ὲ Ὀγίνεσ μετα), 50 ἤδγα 
ἴοο να βῃουϊὰ δα ὰ ἃ Ὦ, ἀπά υπάετοίδηά ἴῃς Ἔχργοϑ- 

δἷίοῃ 85 τείεγσίησ ἴο ἴῃς δπίγαηςς οὗ ἴῃ6 Κίηρ᾽ 5 

Ὀοάγ-συδτά. ὅ8ὅεε 2 Κ. νι]. 2 εἴς. 
16. ἍΓΕΞ. Ο΄ σναεαΐ. 

ἽΦ8)... 25 ὔιὶ. Ο σακαι. 

20. ὉΡΞ. τὸν (Α οὔ. τὸν) λόγον. Ηετε οΟἠΪγ 

ἱπ ΟΟΥ. ἰ5 λ. ἃ τεργἼεβεηϊδίνε οὗ ὴ, ψ Ὡς ψἢ 

ΝΟΥ ἴδινν ὌἼχοερίίοηβ ἄρρεδίβ 8ἃ5 φωνή. Τῆι Ο΄ 

566 ἴο ἢᾶνε τεδὰ Ἵ2 : ἃ ίδςϊ ννῃϊςἢ ἰ5 ἱπηρογίδηϊ 

ἰη τοϊαϊίοη ἴο νυ. 27. 566 ποῖε ἴδετε. 

22. ἸΨΞΏΣΙ. καταλύσουσιν (Ὁ κατισχύσουσιν); 

τεδαϊηρ Ἰ)ΞΌΣΙ, δῃηὰ πιακίηρ ΣΕ τῆς οὐ]εςῖ. 

23. ΟΞ ΗἾΖΉ.. κατακαυθήσεται ΘΠ») 

80 Ταῖρ. Ρεϑῇ., βυϊτίηρ τε ρᾶγα!]ε 5πι. Τῆς Πὰς 

ἰ5 οἵ οουτϑε ΌΥ 0 πιεδπῃ8 ἃ ςοποϊ υϑίνα οδ]εοτίοῃ. 

25. ρθτὺςΝ ΣΤ ΠΏ. τί ἐλάλησέν σοι ὁ 

βασιλεύς ; (Ο τί ἔλάλησας πρὸς τὸν βασ.;). Τ 5 

ἰ5 ΟἹΪΥ ἃ 5]ΐρ; ἔογ ἴῆε σοηνεῖβε ψογάβ δῖ ἴπε ἐπά οἵ 

πε ν. τε οογγθςν τγαηϑαϊαά. 

27. ΤΠ. λόγος Κυρίου. ΔΒεῖπεν Οὐ δεῖυ- 

ΑΙ τεδὰ τῇς Ὀϊνίπε Νδπηιε, οὐ οἠἱν ἱπϑεγίςα ἰξ ἃ5 

Μιάταςῃϊς, ἴποῖς ἰ5 ἃ ροοα ἀςδ] ἴο Ὀε 54ἰὰ (ἀραίπεί 

ΠἜ 
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Οἱ.) ἴον. τιοὶγ τεηδεγίηρ, τακεη πῃ σοπποχίοη ψ ἢ 
τὸν λόγον οὗ στ. 20, ΨὨεῖε 85ε6 ποῖε. [τ νὰ5 Ζδὲς 
ννογά ννῆϊςἢ ννᾶ5 ποῖ τερογίςἁ. 866 ἵΝο. 5 βοηϑβϑίδῖε 
τεῖλδγκϑ (ρΡ. 92 {.) οη Ο’ 5 τεδαϊηρ ἤεῦε. 

28 απὰ χχχίχ. [χ]νἱ.] 1. ὈΟΡΎ).. ΠΤῚ.. Καὶ 

ἐγένετο. Τῆς Ηεῦ. νογάβ οἰςαγίγ Ὀεϊοηρ ἴο {πε 
Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃς ποχῖ οἢ., ἃ5 Ἄὄνεὴ [ες πλᾶῦρ. ποῖς 
βυρρεβῖβ. Τῆας οπγίβϑίοη οὗ 41} Ὀυϊ ἴῃς ἤτϑῖ πᾶν Ὀς 
ἀνε εἰ γ ἴο ἴῆεῖγ αῦβεηςς ἔγοηι Οἷς ΗδΌ. ἰεχίῖ, οἵ 

ἴο δι]! υγε ἴο ρεγοεῖνο πεῖς σοπησχίοη ψἱἢ χχχίχ. 
3, ονϊησ ἴο τῆς ἰοηρσ αἰϊρτεβϑοίοη. ψυΐσ. μᾶ5 ἐΖ 

7) αείμηι ἐεί μέ εαβρεγεί7 7εγμσαίρρι. 

χχχίχ. [χἰνὶ.} 1. ΦΤΙΞ.. ΓΎΦΤΣ ΓΒ 

ἜΦΌΣ. τῷ (ὃὲ ρτγεΐ. ἐν) μηνὶ (ΑΟ ἐν τῷ ὅτει) τῷ 

ἐνάτῳ τοῦ Σεδεκία (Ξ5ο Β"; ΒΜΑΟ -ἰου) βασιλέως 
Ἰούδα (ΑΟ δἀὰ ἐν τῷ μηνὶ τῷ δεκάτῳ). Βὲὲ ἴπυ5 
Ἔχῆ δῖ δῃ δαγὶν εἴγογ, νης ἢ δοϊθὰ ὑροη {πεῖς 

τεπἀετγίηρ οἵ 1. 4. (566 ποῖς ἴπογο.) εῖβαϑ 1ἱ,2 

ἤεγα, ονοσ ἰοπρ᾽ ίοσ ἃ ρδίεηιῃεβίβ, Ὀγεαῖκ [ἢς ςοη- 
Ποχίοη δηά αἴ ἀρρδγεην δὴ δρῦὑτγενί διε οὐϊτίοη 
οἵ 1 ϊ. 4.--) (σο α1.). ὕι!κε συν. 4--ἰ.3, ἴον ἀρρϑᾶγ 
ἴο ἢᾶανε οοπια ἰπῖο ἴπε ἴεχῖ Ὁν Ο΄᾽5 {Ππ|6. 

84. ἴη Ὀοζῇ ΜΟΙ͂. ἀπὰ Ο΄ πο ἰ|ἰε855 ἴπδη οἱχ 
Ῥτίησο5 γα δηυτπηεγαῖοα. [Ιη ἴῃς ΜΟΤ. οἵ ν. 13 οἡ 
[ῆε οἴπες μαηὰ (Ο' ἰ5 ἴδπεγε ἰδοκίῃρ) ίουγ οὐΪγν 
(Ὀεϑίἀε5 Νεῦυζατ- δάάδη) δα ρίνεη, οης οὗ ἴδειη 
αἰ Πεγίπρ ἰῇ πᾶπις ἔγοπὶ δὴν οὗ ἴποβε ἴῃ συ. 3. Τῆς 
στοεδῖ ναγίδιίοη ἰπ ἴῃς ϑρε] Πρ οὗ ἴῃς πδπιο65 ἴῃ ἴῃς 

Οατεοῖκ Μ55., Ὀοϊῃ 85 οοπιραγοὰ νἱτῇ εαςῇ οἵπεν δπὰ 
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ν ΜΟΊ. πᾶῖκεβ ἰτ ενίάεπε (παῖ παν ψεσε υΐ- 
βοίεηΕἶν υπηΐδιλ ας ἴο τῆς [εννῖϑἢ εαγ (Οἱ. 5. ρτο- 
Ῥοϑββά γεϑιογαϊίοη οὗ ἴπε ἴοχὲ τοάυςος πε πυπιῦοῦ 
οὗ πδηλεβ ἴο ἴννο. Ηδ ἄγριι6β ἴπι5. 

15. Νεογρα  -ϑῆδγεζεν βίδηϑβ ἰη Ὀοϊῃ νυ. 25. Τῆε 
ἢτβῖ ραγί οὗ ϑαπηραῖ-ῃΠεῦο ἰ5 ἃ ςοηιδίοη ἴογ 
Θᾶγ- δ τ ΚΔ Ό-πηᾶρ, οὐ οΥὙ Δ παρίαίαπς (τὰς 
Ἐπ|6 οὐ 155), ν 1Πς τῆς Ἰαϊῖες ρογζίοη, 85 Πενοῦ 
οηάϊηρ ἃ ΠδπΊ6, 8 ἴο Ὀς γδηϑίεγγεα ἴο ἴῃς Ὀερὶπηΐϊηρ 
οὗ [ῃε 3τὰ πᾶπιεὲ. (ΝΠ τ 15 ἀγγαπρεπηεηῖ ϑερίιδ- 
σἰπὶ Μ55. ἄστεα, ὑσγεῆχίπρ καὶ ἴο {πε Ναβου., ννῆϊς 
ἴῃ ΝΑῸ τῇς καὶ Ὀεΐοτε Σαμαγ. ἰ5 αΌϑεηῖ.) 35. 88.- 
86 ἢ πὶ, [5 Ὀεσοπλίηρ Ν᾿ Ρο-β γε ΠΊ, ἰ5 ΔΠ ἜΥΤΟΥ 
ἴογ Νεθο- δϑῦδη οὗ νυ. 132. 45. ἘδΌ-ϑαγίς ἰ5 ἃ {{{|6, 
οὐλὴ ο7 δε σεμμοΐς. Αςςοοτγαάϊηρ ἴο {Πὶ5 νίενν, 59 

δηά 6" ἃτὲ ἃ σίοϑϑ, ρεγῇδρϑ ἃ πηᾶγρ. ποῖς ἱηϊγοαιοδὰ 
ίον ἴπε ρυγροβςο οὗ σογγοοίίηρ ἴῃς ϑαπιρᾶγ. 

4---.|}ὸ. Ο΄ σναεαί. Τῆε νυν. ἱπϊεγγυρε ἴπε τγαΐη 
οὗ τπουρῃϊ, δηαὰ 56επὶ δὴ δὐυτενίαϊςὰ εὐϊτίοη οὗ 
111. 7--τἰ6 (Ξ 2 Κ'. χχν. 4---ἰ.2λ 

[1--ἰ32. Ο’ σναεα. Τἰι5 ραϑϑασε ψὲ πΊΔΥ 8530 

ςοηϑίάεοτς ἃ ρίοβϑ, [που ρὴ ποῖ νν ἱἢ (ἢς 88π|6 δυϑοϊαῖς 

ςοηδάεξηςε 85 {παῖ νῆϊοἢ ργοςοεάθθ. Ασοογάϊηρ᾽ ἴο 
11. 12 ΝεδυΖατ-Δάδη αἰὰά ποῖ δηΐογ [Θγιυβα]οπὶ {{]]} 

ίουγ νν εἶκ5 ἰαῖεσ [ἤδη [ἢ 15 {ἶπιε, νν 16 Χχχνῆ! [χὶν.] 
28 566π|5 ἴο ἱπιρὶν ἴπδὶ ἱπιηπιεάαῖοϊγ ὑροη τῆς 
τακίησ οἵ ἴδπε εἰν ἴπε Ργορῇῆεῖ ννὰβ8 5εῖ ἔγες. 566 
(υτῖμετ ἀἰδουπδίοη οἵ ἔπε ᾳυαϑιίοη ἰη αἱ. "5 (νυ. 13) 

ἰ5 ἰἴ56} ἃ ννογὰ ψνῃοἢ ἰπ 118 6δεηϑςε γαγοῖν, ἰΓ ὄνογ, 
Οὐοουγα ἃ5 ΘΑΥΪΥ 8ἃ5 Τεγεπηΐδἢ 5 τἰπὰὲ. (ουρ. χὶὶ. 1. 
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14. ΓΞΤῸΝ ΝΥ. καὶ ἐξήγαγον αὐτόν. 

“ὩἼ βουπάβ οὔβοιγο, Ὀυΐ πιυδῖ πιεδη 6.5. ποις. 
[τ |5 ἀεώ ἃ ρἷοϑβ, επιροαγνίηρ 8οπης γδαϊτίοη. 

16. .ὍΠ. Ο΄ σασαι. 

ΧΙ. [χινῃ} 1. Ὶ ̓ ΒΡΜ. Ο΄ ναεαΐ. 

3: δ. Ο’ σαεαΐ. 

ΑΝ Γ Ο΄ σναεαί. 

4. ἼΞ ̓ Ο’ σαραΐ. 

Ὀδιῦ 5. (ΚΑΟ ἧκε) καὶ (Α οπι. κ.) θήσω. 

4, 5. ΓΒ ).. ΟΠ ΩΝῚ. εἰ δὲ μή, ἀπότρεχε (ἣῸ 

ἰη5. καὶ) νὸς φεψ (Α εἰ δὲ μή, ἀπόστρεψον καὶ 
ἀπότρεχε). ὍΝε τὴν ἴακε τἢϊ5 ἴο τεργεβθηῖϊ δη 

οτἱρίπαὶ ΓΒ ΠΩ» εὖ ὈΝῚ, Ὁ Ὀεοοπιίηρ ὕηΠ 
(ςοπρ. Ζεςΐ. χί. 12), δηὰ ἴἢς περαῖίνε δηλρ Ποὰ 

ἱπῖο ὅ53.. ΟἿ Όν νὰν οὗ δαγηιοηϊζίην νἱἢ τῆς 

Θδι] ον ρᾶτῖ οὗ ἴῃς νυ. δπ ἰ5 τεηἀεγεὰ ΌΥ ἀποτρ. 

χχχνυῖϊ. [χ]ἱν.] 9ς.«Ὠ Τῆς τεπιαϊηάον οὗ ν. 4 ἰπ ΜΙ. 
ν 35 ϑιιρρεκῖεα ΌΥ Ὅεη. ΧΙ. 9, ννΏ 16 ἴπε ννογὰϑ 

πγ-ὸ ΡαλοΣ 86 ἃ ρἰςϊυγαδαις ρσἧοϑ5. 

5. ἼὮΣ. ἐν γῇ (2); ἴο ὃς ρῥτείεσγεά. 

ὙΣΥΞ.. ὈΡΤῚ. τοῦ λαοῦ ἐν γῆ ᾿Ιούδα' εἰς 

ἅπαντα τὰ ἀγαθὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σου, Ὀυῖ δὲ" τοῦ λ. 
εἰς πάντα τὰ ἀγ. ἐν γῇ (δ᾽ οπ. γῇ); 5" τοῦ λ. εἰς π. 
τ. ἀγ. ἐν. 

3 ΤΙΣ . Θ΄ συαεαί (Ο ἑστιατορίαν καῖ). 
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Υ.. ... καὶ γυναῖκας αὐτῶν. 

ΝΗ ποτὶ 566ηῚ ἴο βανε, Ὀδοη βυρρεκῖοα Ὁν [Π. 

16. 
8. “3 ἸΡΩἾ. υἱός. Τῆυϑ “ ]οπαίμδη.. βομείπι 

ἢυγ εἷἰη Ὠορρεϊσάηρεσ εἰπε Βευάεγϑ, αἱ. Ηε 

ἌΡΡΘασ5 ἢῸ πῆογα μαῖα ποσ ἰπ Μ.Ό. οἵ Ο' ἴῃ 2 Κ. 

χχν. Αποῖμοσ ἴγᾶος οἵ ἢἰ5 δῦϑεηος ἔγοπι ἴπε 

δαιὶϊοσὲ ἰαχὶ τεπιαΐηβ ἰη τῆς ἕδος τπαΐ ἘΟΣ 5 ΓαρΡίο- 

βϑηϊαεὰ ἴῃ Τατγρ. ΌΥ ἃ βίπριυ ας. 80 αἱ5ο ΠΊΔΩΥ Μϑ85. 

ἴῃ Καοηῃ. δηὰ ἀς Ἐοϑβϑβί. 
9. ΣΏΣ. ἀπὸ προσώπου (ΝΑ ἰπ5. τῶν) παί- 

δων; τεδαϊΐηρ ἼΣΝΌ, νμῖς ἢ ἰ5 ἰοαπά ἴῃ 2 Κ. χχν. 

24. ἴξ ἰβ τεπιαγίκαδ!ε παῖ ἴδεγε Ο' βεεπὶ ἴο ἢᾶνε 

τεδὰ ἍὭ;, τεπάογίηρ πάροδον. 

ιο. 2, Ο’ δἀά5 ἐναντίον ὑμῶν (Ὁ οπλ... 

12. ὈΨ,.. ΒΡ). Ο’ σναεαί. 

ἽΝ. “ο΄ αἀὰς καὶ ἔλαιον (ἔτοπι σ΄. 10). 

15. δ᾽Ἐ} ΓΙΞ9" ΠΏ). μὴ (ΑὉ δὰ ποτε) πα- 
αὐ: σου ψυχήν; (τοεὶν. 

:. [{χ|ν11}.} 1. ἼΘΙ ΞῚ. Ο΄ σναεαΐ; Ρτιο- 

" ἂ εήθν Εογ "3 3εῈ οη χχχῖχ 1 8. 

2. ΡΤ 3. Ο΄ υσεΐ. 

εἰν μά. ὃ. ἸΝ, μετ᾽ αὐτοῦ. 

από τςς “2. Γι, Ο΄. ταοαὶ. 

-. ἔφ. καὶ (Ο οι. κ.) ἀπὸ Σαλήμ(Α Σαλωμ). 
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ὈΡ᾽ ἰδ πιεπείοπεά δ5 ὩϑζΥ " ἱπ ΜΙ. οἵ Οεη. 
ΧΧΧΙΙ. 18, Ὀυϊ ρεγπᾶρς 127 ἴποσγε ἰ5 ποῖ ἃ ὑΎοὋοροσ 

πδῆῆς. 566 πεγηε οἡ ἴδε ργεβεηῖ νεῖβθ. δο. 
(Ρρ. 254 () δἄάυςες ἔπε (σεπεϑὶβ ραϑϑᾶρὲ ἴο σΟΠΠ ΠῚ 
Ο΄ 5 τεδάϊπρ πες. Βιυῖ ἴῃς ἰηἤμεπος οὗ 4 ραϑϑᾶρα 
ἀομῦιε85 δηλ δα ἴο ΑἸεχδηάσίδη ϑοῇοΐαιβ ΠΊΔΥ 
ἤανα ἱπάυςεὰ πε τεπάεγίηρ Σαλὴμ ἤετε, δηὰ Α΄ 

νατίαπιὶ 5ἰγεηρίῃεδη5 [Π15 νίενν. 

6. ἌΡ σι Ἴ2]. (Δ καὶ) αὐτοὶ ΕΝ καὶ 

ἔκλαιον (Ὁ"23) σι 55) Ἑαϊησ ἴο υπάεγοϊδηὰ 

τηαϊ ἀρρδγεηῖ δπὰ ποῖ γεᾶὶ πιουγηίηρ 18 πιεδηΐῖ, Ο' 
(ε]ς Ὀουπὰ ἴο ἀϑοσγίδε ἰξ ἴο ἴῃοβε ννῆο Πδά 1.58 Ὀδοη 
ϑροκβθη οὗ 885 χοπτόμενοι. (ογ. (ρ. 73) 5ϊἴγδηρεϊν 
τοιλᾶγκϑ ἴῃ βυρροτῖ οἵ Ο΄, “[ἰ ἰ5 ἱπιροβϑί]ς ἴο 5668 
ΔΩΥ πιοῖϊνε ίοσς ἰβῃπιδεῖ 5 νεερίηρ." 

γ. ΡΝ. ΘΠ. Οἱ συαραΐ. 

8. ὯΞ. ἐκεῖ (Ὁ): Ρυῖ Ο οπι. 

9. ΟΣ ΒΘ ΓΝ, πάντας. Οἱ. (ρ. 
ΧΧΧΙ) ἀκα ιει ἐμαὶ ΜΕ. ἰς ἃ σἷοϑ5. 

ὙΣΣΤ. φρέαρ μέγα (Δ “3). ΤΒε 
Ηεδ. ἰβ φοδ το εν ἰητο Πρὶν ]ς, Ὡς τῇς Οτοςκ ἰ5 

ΡΓΟΌΔΟΪΥ τίρῃϊ. 

10. ΞΦὉ καὶ ἀπέστρεψεν (32). 

ΠΒΥΏΞ.. Ὀρττϑ Γι. Ο’ νακαί. 
ΓΟ... ΞΘ. Ο υαραί, θὰς Ω πιᾶγρ. μα5 καὶ 
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ὥρθρισεν (032) κτλ., Μϊοἢ πᾶν ὃς ἴπε οτἱρίπαὶ 

ἴοττι οὗ ἴδε ρίοβθβ. Εοὺ {παὶ τεδάϊηρ Καϑηη. δπά 

ἂς Ἐοβϑοὶ δάάυιςε βενεσγαὶ Μϑ59. 
12. ὈΝΣΝΙ. τὸ στρατόπεδον αὐτῶν ; τεδάϊηρσ 

Ἐχρραε. 
13. ὙΠΌΡΝ. Ο΄ ναεαξ. 

14. ΠΕΝΟΤ.. 38. Ο΄ σασα!. 

ΠῪΞ γῆν: 50. πρὸς Ἰωανάν. 
15. ἡ τὴ} ὮΒΌ. Ο΄ υαεαί. 

16. ΤΙΝ Ἴ3.. ΓΟ 3. Ο΄ σναραί. 

Ὁ 133. δυνατούς; ΡοΞ5: Ὁ] τεδαϊηρ [πε ψογὰ 

845 ὨΣΞἢ. Οοπιρ. χἰ !. [1.1] 6, χ]ῖν. [11] 20. 

9]. καὶ τὰ λοιπά. (οιρ. ΧΙ". [1.] 6. 

175: (2 ὈΠῚ23) Ὁ ὉΓΦ9 ΓΞ. ἐν Γαβη- 

ρωχαμάα (χ “π. γας. Β'), δὲ ἐν γῇ Βαηρωχαμά, Α ἐν 

γῇ Βηρωθχαμαάμ, Ο" ἐν γῇ Βαρωθχαμαάμ. ΑἹ] 

{8ε56, ΜΟΥ. ἱποϊυάεά, ἄγε ἀουθε]ε55 σοττυριίοηβ οὗ 

τῆς οτίρίπαὶ. Οἱ. ςοπ)εςΐαγεβ ἴηε ἤγϑὶ ννογὰ ἴο δᾶνε 

θεεη ΓΙ). 80. Αᾳ,, ἀπά ]οβερῆυβ, ψῇοβε ννογὰβ 

(4 "|. Χ. 9. 5) ἅτε “εἷς τινα τόπον, μάνδραν λεγό- 

μενον." 

ΧΙ, [χ]κ.] 1. ΠΩΟἾΤΞ ΠΤ). καὶ ᾿Αζξαρίας 

υἱὸς Μαασαίου (Δ " ̓ Αννανίου, ἐξ “Ὁ Ὦσαίου, Α 

Μασαίου). ᾿Αζαρ., ἃ5 ἱπ χΙΙ. [11 2, ψΒεῖε Μ.Τ. 

ἰι5ε!Γ μ65 ΠΡΌ, 15 Ρτοῦδοὶν τίσι. ΜΟ. πιὰγν ὃε 
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ἄχεα ἴο ἴδε ἰάοα ἴπαὶ ἴῃς πᾶπιε5 οἵ οαρίδίηβ βῃου]ὰ 

οοτζεβρομα 85 οἰοβεὶν 85 ροβϑίδε ἤεγὲ ἴο ἴῆποβς 

σίνεη ἴῃ χὶ. [χὶνὶ.}1 8. Μαασ. 15. 85 πη ΧΙ. 2, 

ψ ἤοτε ΜΕ. ἰβ5 85 δεζγε. 

2. 3) 1.3. Ο’ ναεαΐ. 

9. γ2ΕΡ... ΤρΝ, Ο΄ ταεαϊ. 

10. 2 μ᾽ τἀ 51. , ἐὰν καθίσαντες καθίσητε 

(τεδάϊηρ Σ122).). 

12. ὉΓΤῚ. καὶ ἐλεήσω ; 50 ΔΌΣ, καὶ ἐπι- 

στρέψω. ΑΡρατγεπιὶν ἴπε Ηερ. νογάβ ψεέγε γεδά 

845 ἰπῆη. αὖϑβ., ἂαπὰ 50 Ἴοπϑίἀδεγεαὰ 85 Ἴδγγγίπρ οἡ 

ἔπε ρεγβοη οἱ ἰππς, 

14. ν δνο. Ο΄' σπυηαεαῷ Ἰὶ ἰ5 αἰπιοδῖ ἴοο 

νἱνὶ ἃ ίοτ ἃ ρίοβϑβ, ἀπὰ ννᾶβ ργοῦδοὶν οπιτἰςα ὉΥ Ο', 

τπτουρἢ {πεῖν ἰδίϊυτε ἴο υπάοτγϑιδηὰ ἴῃς ςοηπεοίγυςςοη 

οἵ ἴῃς 5ο] ἴατν ΝΣ 
15. ΠΤ χ, Ο’ υσεαί. 

ἩΌΦΩ Οἷξγ. δῶτε. 8εε οἡ χχίϊ. 30. 

17. Ὁ ΖΝ. οἱ ἄνθρωποι (Ὁ οἱ ἄνδρες). Ο΄ 

δας καὶ πὐντες οἱ ἀλλογενεῖς, ἃ5 ᾿πουρῇ τοδάϊηρ 

ὈΡΉΓ 23). ΤῊ ννᾶ5 ρεῦπδρβ βϑυρρεβρίεα ἴο 1ῃ6ηὶ 

(5ο σ᾿.) ΕΥ ὈΝΉΪ οὐὨ ΧΙ πη. 2, που ρΡἢ ἰΐ ἰ5 ϑοδγοοὶν 

ργοῦδθὶς, ἃ5 ἴῃς ατγεεκ ἕογ ἴπαΐ νογὰ (8εε ποῖε) 

ουγνίνοβ ἔοῦ υ5 ΟὨΪΥ ἴῃ Ο. 

213). Ο΄ τ-αεαΐί. 866 οἡ χχχίϊ. 24, ΧΧΧΨΗ 2. 
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ἜΣ Ὑ. σωζόμενος ; 80 ίογ 9] 'Β ἴῃ χΙῖν. 

[11.] 14, σεσωσμένος. 

18. ὙΌΓῚ. Ο’ σναεάξ. 

ἘΡΧὰ πρϑί. εἰς ἄβατον (δ Αἴγυπτον) καὶ 

(δὲ ΟΠ. αὶ) ὑποχείριοι ; ἴι1ι5 οΠλ  ΠΉΡ “(Ὁ κ 

ὑπ. ταν ΜῈ }] Ὀς ἃ ρἷοϑβϑ. 
10. ΓΙ ἽΞ1. ἃ ἐλάλησεν Κύριος. ῬτοΡΔΌΪΥ 

τπε ΗεΡ. μιᾶ8 εαγὶγν ἰοϑὲ ἂἃπ ορεπίηρ εξ Ἵ31 

{του ρἢ δη εἴτοσ οἵ εγε. Εογ ἴμε ἰογπιυΐα 5εῈ χ. 1, 

χῖὶν. 1, χῖνί. 13,1. 1. Ο, ἐδεϊϊησ [ῃ6 δροπιρίηεϑ5, 

ϑυρρ!εὰ τπς τεϊαῖῖνα. ΜΨυϊρ. μα5 Κεγότη Τονεἰμ,, 

ὈΡΠ....2. Ο ναραΐ; τἈγουρῇ ςοπίικίοη οἵ εγε. 

20. Ῥ ὈΓ ΡΠ. ἐπονηρεύσασθε; τοδλαϊηρ 

ὨΣΊ, 
γ ὉΠ [5 πος, Οἱ σαί 
21. ὉΠ... Ἴ). Ο΄ σασαί. 

ΣΝ, ὈΘΤΡΝΝ. Ο΄ ναεαί. Ὅ6ἱ.᾽5. νίενν ἴμαὶ Ο΄ 

Ρυτροβοὶν ὀρ 5) ἰ8 ὉΠ]|1}|Κεὶν, 85 ὑΠογεῦΥ 

πον νου] πᾶνε νυδηζοηγ πιδᾶς {πεῖγ τεπάογίηρ 

ΔΘ Π ΟΣ, 
22. δ ΨῚΣ γ 1. Ο΄ νακα!. 

ἽΔ131. Ο’ υαεαί. 8εε Ὁ. 17. 

χἑπ, [1.] 2. ἈΠ ΔΔΕΣ ΠΝ, ᾿Αζξαρίας υἱὸς 

Μαασσαίου (Β"" Μνασσαίου, ΜΩ Μασέου, ἀξε 5 λίαα- 

σέου, Α Μασαίου, Ο ̓ Ωσαίου). ὥὲς οἡη χΙΪ!. 1. 
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ὉΠ. Ο’ ναεαΐ (Ο οἱ ὑπερήφανοι). 

Ὁ δὲς. οἱ εἴπαντες (ΦΑ -πόντες, Ο" εἶπαν). 

Ννε εδη τεοονοσ ἴδε δεῖ. ἐπ Μ᾿. {1 (ν ἢ αἰ.) νε 

ἐπιεπὰ ἴο ὨΩΠ), μα {ἦε γεδείοις. Ὑπαὶ ΟἿ 5 

τοηάοτγίηρ ἰ8 οςοῃδβίϑίεης ἢ δυο ἢ ἃ τεδάϊηρ, ἴῃ 

οἴδος νοζγάς δαὶ ἴδ ἰἴοβϑ5 οὗ τῆς δὲ, νῃϊοἢ 15 ἴη- 

νοϊνοὰ ἴῃ τείοσσίησ ἴῃς νοζὰ ἴο ἽΝ, οι ]ὰ ἠοῖ Ὀε 

ἃ ΝΕΙΥ βογίοιβ αἰ δίς ΠΥ ἡ ΤΠ Θηὶ, γε σαῖπεγ ἔγοηι 

σιοἢ Ρα558ρῈ8 85 νἱϊ. 10 (566 ηοΐς ἴπετε) δηὰ χΧΙῖχ. ὃ 

[χχῖχ. 9]. ; 

ΞΘ ΠΡ. Ο΄ συαεαί. 

τοι, πρὸς ἡμᾶς ; τεαάϊπρ οὗν. ΜΟΙ͂. μον- 

Ἔνοῦ ἰ5 οἡ ἴῃς ψνῃο]ς ἴῃς πιοῦε ργορδῦϊε, ῃθη ννῈ 

ςοπηρᾶτεα ἴπε ἰδηρσύαρε οἵ χΙῖ!. [Χ]}Χ.] 20. 

5. Ὀδ᾽... Ὁ ΔΣΓΏ95. Ο’ ναεαί. 

ΓΊ. Ο΄ ναεαί (Α ᾿ἸἸούδαλ. 

6. ὈΣΒΔ ΤΣ. τοὺς δυνατοὺς ἄνδρας. 566 οὐ 

ΧΙ. τ6.ῸῦϑΘὃ6«ΓΛ 
ἩΘΣΓΓΙΝ, καὶ τὰ λοιπά (Α καὶ τὰ νήπια κ. τ. 

λ.; Ο τὰ νήπ. Δ. 90. ἰη χΙΐ. [ΧΙν1}.] τ6. 

9. ΠΠΒΞ ὙΝ ἸΞΡΏΞ 95. ἐν (δ ἐπὶ) προ- 
θύροις, ἐν πύλῃ. Ο' δανε οπιήττοὰ Ὁ (νίκα 
οὐσυτβ ἤοτα ΟΠΪΥ), ρογθαρβ 85 δείησ ὑηκηονῃ ἴο 

το. ε πᾶν ἤονενες δάορί Οἱ..5 βυρρεκίίοη 

παῖ 1ΠῸγ τοδὰ ὉΡ5, νἱἢ Α4. ϑγπιηι. ΤὨεοά., ννῇο 
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Πᾶνε ἐν (τῷ) κρυφίῳ οἵ ἐν ἀποκρύφοις ; 530 (νἱ ἢ 451.) 
ΘΗ. δηά Μμ85. 88 δπὰ (νίϊῃουϊ δ5:.) 22, 36, δῃὰ 

οἴμοι. 1 Ο' γεδά {υ.5, ἴΠῈν πιᾶν πᾶνε ςοπϑίἀεγεα 
ἴῃς ψνοτγὰ 85 δἰγεδαν ϑυβειςϊς ΠΕ Ἔχργεβϑθα ὃν τπεὶγ 

κατάκρυψον. ἸΣ Ὁ ἰ5 4 βυῦϑί. ψῃΐο ἢ οσουτϑθ 6Ϊ56- 

νἤογε ΟἿΪΥ ἱπ Νῇ. {ϊϊ. 14 (πλίνθον) ἀπὰ 2 2 5. χίϊ. 
31 (τοῦ πλινθείου). Μ5. 88 ννἱἱὶ ἢ δεῖ. (5ο Ο. πϑτε. ἐν τῷ 
π.} 45 ἐν πλεινθίῳ ἴῃ ἴῃς ργεβθηΐ ραβϑϑᾶσε. ῬιΟΌΔΌΪΥ 

(5. Οἱ.) ἰτ 8. ἃ Ἄοοττυρίίοη οἵ ΒΡ, δηὰ 5ἱοοά 

ἱπιπιεαίαἴεῖν Ὀείογε ΠΠΒ. Αἴἴενς ἴπε νογὰ μδὰ 

ἴπυ5 Ὀδοη ςοτγυρῖθδα ἴο ἃ βυδδῖ, 3 ὋΝ νν 85 ἰηβϑεγίεα 

ίοσ τῆς ϑᾶκΚε οὗ ἴπε 56η56, δηὰ ο᾽, βπάϊηρ [ῃ15 ἰοσπὶ 
οἵ ἴοχῖ, οπχίττεὰ “Ὁ δπὰ ἴοοκ ΝΣ 8ἃ5 τπουρῇ ἰΐ 

ψ τα Ἵ᾽ πιϊβρίαςοά. 

Ιο. Ἴ9. Ο΄ συαεαί. ὅὲεε οἡ χχν. 9. 

ὙΌΣ. καὶ θήσει; τὶρμτγ, 45 τῆς (ο]ονίηρ 

ΠΣ ϑῇῆενβ. ΜΟΤ. δΐοβϑε ίγοπλὶ ἴῃς ἱπῆήμεπος οἵ 

ἘΠῚ, 
ΤΩΒΌ. κατέκρυψας (δὲ᾽ -ψα) ΜΟΙ. ἰ5 ρτο- 

ΡΔΌΙΥ τὶρῃϊ, 85 ἴῃς τοδαϊηρ ίγοπὶ νης ἢ ἴπε οἴδετ 15 

τῆοζγε ἰἰκεὶν ἴο ἤᾶνε οοπιθ. Νοῖ 50 ἢοννενεῖ Οἱ. οἵ 

ζον. (ρ. 73) 
ῬΤΘΨ. τὰ ὅπλα (ΑΟ τἀά αὐτοῦ. Τῆε 

Φ 
νογὰ ἰ5 ὅπ. λεγ. δἀπὰ ννᾶβ ἀοιυ[]655 ποῖ (δγ]] δγ. 

Τῆς ρῥγεβϑοηΐῖ ἰ5 ποῖ ἴῆς οΟΪν ἱπβίδηςς οἵ ἃ οἴγδηρε 
56 οἵ ὅπλα ἰη {Π|5 Βοοῖκ. ὅ86ὲςε Ἰ΄. 12. 
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12. ὮΚΥΠῚ. καὶ καύσει. 866 οὐ 5) ἴῃ σ. 
.“.: ᾿ς“ 

10. 

ΓΙ). καὶ φθειρειεὶ (Α φθερ.); δπά- 50 ΣΡ", 

φθειρίζει (Α φθερ.); ἃ ἀεοϊάδαϊγν υπϑυςςεβϑίμ! ριι655, 
ΔΙ Πουρῇ Ο(οτ. (Ρ. 73) οοπἤαάεηεν ἀείεπαβ τ, Ο’ 
(αἰἸεὰ ἴο οοη͵δοΐζαγε δὴν 5018 0]6 δρρ]ςδιίοη οὗ ἃ 
νοσγὰ ψῆϊ ἢ πιυϑβῖ ἰπ 118 οὐαϊπδῦν 5εη8ε ἢανα Ὀδοη 

ίατα ἶατ. Εοῦ Αα. δηὰ ϑυπιη. () καὶ ἐξερευνήσει 
τοὺς βώλους Αὐγύπτου) 566 ΕἸςε] 5 (11 ποῖε. 

13. ϑο ΓΞ. Ἡλίου πόλεως τοὺς ἐν Ὧν 

(Αφ" ἐν ᾽Ενών) ; ἃ ἀουδ]ε γεπάεγίπρ. 
5.8} 75) ΥΝΣ "Ὁ Ο΄ ναεαΐ; ἃ ρδίοβϑβ, ἴο αϊ5- 

τἰησυ ἢ ἔγοπὶ Βεῖἢ- 5 επιοϑἢ ἰη Ῥαἰεϑζίης (50 6.) 

ον α} 75) ΤῸΝ ῬΞΊΤΙΝ. καὶ τὰς οἰκίας αὐτῶν. 

Τῆς ίογπὶ ἱπ Μ.Τ. ἀγοβς τπγουρἢ τ΄. 12. 

χιῖν. [1 1. 5323), Ο΄ σακαι. 

2. ΓΗ͂Σ ΡΠ, Ο΄ νακαί. 

2 ὉΠΞ ΣΝ ἀπὸ ἐνοίκων (ΑΟ" ἐνοικούν- 

των) ; ἃ5 ἱπουρῇ τεδαϊΐπρ “" 1 δ 2. 

4. Ἴϑ00. Ο΄ υαεαΖ. ὙΤῆα οσουτγγοηοο οἵ τῇς 

ννοσγα ἴῃ ἴΠ1585 σοηηδχίοη (ςοηίγαϑὶ τ. 8) δηά [ἴ5 σοη- 

ϑἴγυςτοη ὦκ 816 ἰη ἰπδηΊβεϊνε5 συϑρίςοίϊοι5. 

ὈΟὩ δ... ΠΣ. Ο᾽ τυαεσαΐ. 

6. 3. ἐν πύλαις. (οηοίἀοτγίηρσ ἴπ6 πυπιθοῦ 

οὗ ςᾶ565, ἰη ᾿ννῃϊς ἢ Ο᾽5 τεπάογίηρ ϑυρροϑβῖς ἴῃς ἴοϑ5 

5. 17 
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οὗ ἃ ἰεΐϊζεν τοὶ ἴῃ ριεϑθοηΐ Ηςῦ. ἴοχί, νὰ ΠΊΔΥ 
ἀεοίάε ἴο οοηϑβίάἀεγ πὶ ἔπὰν Πεῖε τεδὰ "ἼΣΝ, 

ταῖπον τἤδη [Ππᾶὶ πύλαις 5 Δη οἴτοΥ ἰοῦ πόλεσιν. Τί 
ἴῆς ἰαϊίογ μβαὰ δοθῆ Ο΄5. γοπάογίηρ' (πον ἰουηά, 
δοοογαΐϊηρ ἴο ΗΠ οἰπιεβ δηα Ῥδβοῃβ, ΟἹΪΥ ἰη Μ8. οὔ; 
50 (Οπ1Ρ].), ἔπεσα νου ἤανε Ὀδοη [ἢ 655 Γεᾶϑοῃ 
ἔογ ἴπε σογγυρτίοῃ, ἃ5 ὮΣΞ 5 τεπά γε Όγ ἐν πόλε- 

σιν (νἰϊπουΐῖ 4 νατίδηξϊ ἰπ Η. δηὰ Ρ.) ἰῃ σ. 17. 

8. ὩΞὉ ΓΙ 198. ἵνα ἐκκοπῆτε; τεδαϊηρ 

ἀουδε1655 ὈΣΓΣΣ "Ὁ. ΤΏὮς ρζερ. ἱη Μ.Τ. οοπιος5 

τοι Ὁ. 7. 

9. 1). τῶν ἀρχόντων ὑμῶν. ἘΒεδὰ (ν ἢ 

Οἱ.) Ν᾽, οοπιρατίπρ τπῈ Ιδηρυαρε οἵ τῦ. 17, 21, 

ν 1. 

ὈΞΤΣ ΤΙΝῚ. Ο΄ ναςαΐ. 

Ὁ. ΤΣ τῆ. καὶ τῶν κακών τῶν γυναικών 

ὑμών ; Βυΐ, ἃ5 (Οἱ. Ροἰπις ουξ, [5 πᾶν Ὀς ἃ ρἷοϑβϑ 
ΌῪ ννὰγ᾽ οὗ σοττγεοϊίηρ ἀρχόντων αῦονε, δηὰ ἴῃυ5 ἴῃς 
νογὰ5 πᾶν ποῖ πᾶνε ἃ τρηιτίαϊ ρίδος ἴῃ εἰἴπῃογ ἰοχῖ. 

10. ἸΝΝ5 εὗ. καὶ οὐκ ἐπαύσαντο; {τεεῖγ. 

ΣΝ εἶν. Ο᾽ ναςαί. 

, ὙΡΉΓΣ. Ο᾽ σαεαΐ-: 

Ὶ ΒΒ. Ο΄ υσεᾶΐϊ. 

Ἢ ἜΑ, Ὁ523. Ο΄ ταεαί. 



-21]} ΟΚΙΤΙΟΘΑΙ, ΝΟΤΕΘ. 259 

11, 12. ΓΝ Τὰς ἘΠῚ ἸΜΟΛΗΚΣ ὰς : 
πάντας τοὺς "αταλοξουξ, "Ν 

12. ΤΊΝΞ. ΠΣ, Ο’ ναεαΐ. 

Ἴ8)...(2) “ἼΤΙ3. Ο’ ναεαί. Μορῖ οἵ {Π|5 ἰ5 

ἃ ρ]ο55 βδυσρεκίεα ὃν χΙΐϊ. [Χ]1Χ.] 17. 

ἢ σν. Ο΄ ναεαί. 

13. ἜΊ.. Ο΄ συσεαί (ΑΟ καὶ ἐν θανάτῳ). 

966 οὐ ΧΙ. 17. 
14. ὙΠ 9. σεσωσμένος. 86εε οη ΧΙ. 

17. 

15. ὉΠΠΝ ΟΝ. Οἱ τυαεαέ (ΑΟ θεοῖς ἑτέ- 
ροι. 

ΣΓΊΘΣΣ. Ο’ σαεαΐ. 

17. ΘΟ ΠΡΌ. τῇ βασιλίσσῃ τοῦ οὐρα- 
νοῦ. ὅ86ε οη νἱϊΐ. 18. 

18. ὨΞΌ) ἘΠ "ἼΘΙ. Οὐ υαραί. 
19. ΠΣΧΨΙΡ. Ο΄ σναεα΄. Δοοοτάϊηρσ ἴο Οἱ. 

(Ρ. χχχ) ἴῆε νογὰ ννὰ5 ὑπ! ηῖε] ΠρΊῦ]ς ἴο πε]. [τ 
ῬιΟΌΔΌΪν πηεδηϑ, 20 γεῤγέσεν ἀξν (ΌΥ ἴῃς 5ῇδαρςε οἵ 
πε οακεβ. (οπιρ. ΣΝ) ἢ, 700 χ. 8). Νυΐϊρ. 

αα εοἰεπάμυ: ἐανη, Α4. ἐν κακώσει (οἵ εἰς κάκωσιν), 

ϑγτηπι. τῷ γλυπτῷ αὐτῆς. 
᾿ 20. ὮΝ ὩΔΠ. τοῖς δυνατοῖς. 8566 οἡ ΧΙ!. 16. 

21. ἽἜΡ. τοῦ θυμιάματος; ἃ5 ἴπουρἢ τεδά- 

ἱῃσ ΤΡ. Τῆς Μ.Τ. ἰ5 ἄπ. λεγ. δῃὰ ϑβυδβρίςίοι!. 

17--.2 
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ὈΡΘΡ. ἐθυμιάσαμεν; Ὁυϊ ΒΝ" ἐθυμίασαν, 

ἐξ ἐθυμιάσατε, Α ἐθυμιάσατο. 

ὈΓιδΣ. Ο’ τυαραΐ; Ὀυΐ {ΠΕΥ πᾶν πᾶνε ἰοιπά 

Τὰς, τείεγγίηρ ἴο ΣΡ. 566 ἂῦονε. 

22. δον, ἠδύνατο; τεδαϊηρσ 55 

ΣΥΝ. Ο’ ναραι. 

23. ἸΣῬῃ. καί. 

ΓΙ 9. Ο΄ υαεαΐ. 

24. ὈΣΧΌ.. ΤΉ. Ο’ σαεαΐ. 

25. ὈΡῚΦ᾽) ὈΡ Σ, ὑμεῖς (ἐξ Δα ἀς αὖ) γυναῖκες, ἃ5 

τπουρῇ ἐπαδι 8 Ὀ ΦΌΠ ΓΡΣΣ, ΤΠΐβ 15 Βείζεγ, οἡ 

δοοουηῖ οὗ ἴδς6 ἘΒΕΡΗΕ οὗ {πε (ο]] ον ίηρ ΠΣ ΒΞ ἽΙ. 

11 ἰ5 ποῖ δρϑοϊυΐεῖϊν πεοοϑϑδσυ παῖ [Π6 ἴτας τπιδες. 

αἴχοβ ψη οι ἴο ον μου θὲ αἰϊεγεά. (οπιρ. 

Εχοα. ἱ. τό (ΠΠ}7Π}} 1. 17 (Ὁ δηὰ ΣΝ); 50 

Οδηϊῖ. νί. ο δέ; Ἀπ1} ἰ. 8, 9, 11,13, 22. 

25 ὈΞΎ ΊΣΤΙΝ. Ο΄ σταεϊ. 

27. ΠΝ Ἥ". ἐὰν (ΒΝΑΟ ἕως ἀν) ἐκλίπω- 

σιν (Α «λείπ. 

28. ὈΠΧΘ γε. Ο΄ συαεαϊ. 

ὨΣΒῚ ὩΘΌ. Ο’ ναεραί. Τα οδεοσ ἰογ ννᾶϑ5 

ἀουδε]ε55 'Ὦ Ἰδὲ Ὁ. 

29. 25 ὈΡΝᾺ... ὈΥ̓ΘΒ. Ο΄ ναεαξ; ὉΥ 8ῃ εγῖογ 

οἵ Ἔογα. 
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30.. ΣΒ. Ο΄ συαεαϊ. 

χῖν. 3 ΠΙ. 33]. ΝΘ ΠΝ κόπον ἐπίπονόν 

μοι (Ὁ μου). ΝΝνε 5Βου]ὰ ταῖμεῖ γεδὰ (580 5Η8|,.) κόπον 

ἐπὶ πόνον μον τῇ (οπλρὶ. 

41|.34}. δῚ1|....Ὁ5 Γκῆ, Ο ναραὶ, 
χῖνί. 1 [χχν. 14]. Ὃς πὴ ΠῚ ὙΝ 

ὈἾΣΤΟΡ ΡΡᾺ] Π5Ύ. ΔΑ ἐπα τ εύδεν Ἰρὲ 

μίας ἐπὶ τὰ (δὲ οπι. τὰ) ἔθνη. 966 οη χχν. 13 [14]. 
3 [Χχν].] ΙΔ. ὅπλα. 80 ν. 9,8πὰ ἰπ τ Κὶ χ. 

17, χῖν. 26, 27, δῃὰ εἰβενογα. 

ς [χχν.} ΤΝ. Ο΄ νακαέ; ἴπυ5 ϑβανίηρ ὃ 

ἔγοσι ἴπε αἰ συν, οὐ δοςογαϊηρσ ἴο ϑοῦνν!ν (1.ς. 

Ῥ. 1901, ποῖδ), {πε ἱπιροϑϑι ΠΥ οὗ ἰακίησ Ὁ 85 

εαυΐϊνα!εηῖ ἴο ΠΏ. 

ΟἾΔ. φυγῇ. ᾿Ὦ εἰδενθοτῖο ἰ5 ὦ δέαω οΓ γέεσε 

(Ρ5. οχ ἶςν ας; Ο0Ὁ χί. 20), ποῖ ἴπε δεῖ οἵ ἢϊρῆϊ. 
1 τῃοτείοστο α ἃ ἴο δοςερῖ Ο᾽5. τγτεπάοσγίηρ 
(40 ΑΟΝ. ἀπὰ ἘΚΝ. “εὸ ἢἤεαά δρδςς᾽")}) νε δῃουϊὰ 
τοδα, 85 ἴπον ργοῦδοὶν αἰά, ἴπε ἱπῆη. 8405. 

γ [χχνἱ.]. ᾿ 8. ὕδωρ (δὲ οὔ.) ; ρεῦῆδρϑβ ὉΥ 

ςοηπίυϑίοῃ οὗ ἀγα ἢ [Πς Ὁ Ὁ οἵ ἴδε πεχί σ΄. 

8 [χχν!.]. ὉΠΠΙΧΏΌ. ὕδατα Αὐγύπτου;; ΡετἢδΡϑ5 

τηεδηΐϊ 45 ΜιΙἀγαϑῃὶς (ςογῃρ. ἴῃς ἤρσυγο 85 ιιοεὰ ἰη Ϊ5. 
νἱ, 72), ἀπά ποῖ 85 ἰτδηϑίδιϊίπ ἃ νᾶτγίδηϊ οἡ ἴῃε 

ἰχοχο, οὗ νυ. 7. 
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Ὁ ΔΕ ΙΑΝ Γ 35]. Ο' ναεραί. Τῃε νογάϑβ 

816 ἩΜΕΕ ἴοσ Ν ΡΑγδ εἰ ἔβη. Ο΄ πᾶν πᾶνε 

οαχἱτοὰ τπεπὶ υπάογ τς ἱπηρτγεβϑίοη ἴπδῖ ἴΠεῪ νετα 

811: δυσοηθοι5 Γαροίτοη. 

Ἱ ὝΨ. Ο’ υαραῦ (Ὁ πόλιν καῦ. 

9 [χχνἱ.]. θπστη. παρασκευάσατε (Α κα- 

τεσκ. ΑΦ5 ῥεῖ. καῦ. ΤΎΠΟΥ ἢᾶνε Ὀδοη πΊογε 

φιιοςαϑϑίαϊ πῃ χχν. 16 [χχχίϊ. 2], καὶ μανήσονταε, 

δηὰ 11. [χχνἱ1.] 2, ἐσαλεύθησαν. 

29 ΦΈΣ. Ο΄ συσεαΐ; Ὀυϊ 566 ποχῖ ποῖδ. 

δ ὙΊ. ̓ Ο’ ρτεῖῦ, ἀνάβητε; Ὀυξ [5 τᾶν ΡΒὲ ἃ 

οοττυρίίοη οὗ ἀναλάβετε, ἃ5 ἃ τεπάετίηρ οἵ ὙΈΡ. 

“Ἢ οὐοουτβ δραΐίη ἢ ΟΡ ἴη Αι. ἱϊ. 15. 

1ο [χχνἱ.] ὙΠ. ἡ (δξ οπι. ἡ) μάχαιρα Κυρίου 

(Ὁ οι. Κα.) 
ΤῊΝ. ἀπὸ γῆς (δ). Εοτγ οἵδε ἜἼχϑηρίεβ οὗ 

[πε οσοηίμϑίοη οὗ 3 Ὧἀπὰ 566 οὔ ΧΧ. 17. 

11 [Χχν].]. ὈΣΥΘ ΤΣ ΓΆΓΩ. Εοτ Ὄχδηρίθς 

οἵ (ἢϊ5 ςοπείτγυςτίοη, 566 οὗ ν. 24. 

12 [Χχν].]. ἩΣΡΡ. φωνήν σου (): τηοϑβῖ 

ῬιΟΌΔΟΪΥ τἰρμεὶγ, ἃ5 Ὀεξίεσ βυϊτίηρσ ἴπε Ῥάγας 561. 

Ἐον οἵδε Ἔχδηρ[ 65 οἵ ἴῃς 1055 οὗ ὃ 566 οἡ ἷν. 1. ᾿ 

14 [Χχχν] 1. ἐν ο. ΔΑ] ὈΥΥΌΞ. Ο΄ συσεαΐ. 

Π23. εἰς Μέμφιν. ες οἡ ἴϊ. 16. 

ὈΓΟΒΓΙΓΩ.. Ο΄ ναεαί (Ο λαό.λ 

Ἴ3,30. τὴν σμίλακά σου. ἴῃ χὶίνη!. [χχχὶ.] 
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17, 390 Ο’ μαὰ πο αἰδῆουν π᾿ τεηάεογίηρσ 32 ὃν 

κυκλόθεν αὐτοῦ ἀπὰ τοῖς κύκλῳ αὐτῆς. ΤΉεΙγ τεδά- 
ἱῃρ ἤδογα ννὰβ ῥῬιΟΌΔΟΪΥ Ἴ33Ὁ τοῦ 30. Τῆς 

ΟὨΪΥ οσουγίεποα ἱπάεεά οἵὗἉ [ῃ15 1451 ννοτὰ ἴη Μ.Τ. οὗ 
τῆς Βοοῖς (ἐν. 72; ψῆοῖε 566 ποῖθ) ἀοεβ ποῖ ἤοῖα 
Βεῖρ υ5, 85 Ο' πιᾶν ἢᾶανε παὰ ἃ αἰβεγεηΐ γεδαΐηρσ 
ἴἢεγε. Νανεγίῃεῖεϑα 1 566 π15 Ὀεϊίζογ ἴο σοη͵δοΐυγα 
[παῖ τπον τῆ τγαηϑ]αῖεα ϑοπιονῆδὶ γεοὶν ἴῃ τ ἷ8 
Ῥᾶϑβϑαρσε, ἴδῃ {παὶ {πεῖς Ηδςρ. τοχὶ Ψὰ5 τεδὰ ὃΥῪ 
το πὶ ἢ ἃ Πϑᾶσοσ Δρργοδοὴ ἴο ἴδε βουπὰ οἵὨ 1ἢ 5 

ατδεκ νογὰ, δπὰ ἴδ ἴπὰν ννεγα τπεγοῦν ἰθὰ ἴο 
δάορί ἰΐ 45 πεῖν γεπάδγίησ. ΕῸΣ Ἔχϑηρῖ65 οἵ [ἢ 15 
ἰαϊῖεῦ τοηάσπον 8566 ἱἷἱν. 31, ἰχ. 4 [5], χίν!. 

[Χχχχὶ.] 26. 
τις [Χχνἱ.]. ἩΠΌ). ἔφυγεν ἀπὸ σοῦ (ΣΑΟ οτι. 

ἀπὸ σοῦ) ὁ Ἄπις ; τεδάϊπρ ἣΠ Ὁ). ΑΚ5 σμεγπε (σά 

ρα.) τεῖλαῦκβ, “Τῆς δυϊποεν οὗ (ἢε Εργρτίδη- 
] εν ]5ἢ νογϑίοη ἰῃ ἃ ριόρῆδον γεϊαῖῖνε ἴο Εργρὶ ἰ5 
ποῖ 5]1σ ἢ." ἩΠΌ, ΜΠ ἢ ἰη ΜΟΙ. ἰ5 ἰουπὰ εἰξεννποῖα 

οἷν Ῥγον. χχνη!. 3, 15 Ατγδπιαῖς, δπὰ ἰη ἴῃς Τατγρ. 
οἵ Ῥτον. χ. 3 τεργεβεηῖβ Ὁ Π. (οηϑίἀογίηρσ ἴδῃ 

{πὶ τ 5 ἰαϑῖ τοοῖ οσςυγβ ἰη ἴΠ 6 ρᾶγα}16] οἰδιιϑα ἤογα, 

πε τεδάϊΐπρ ὮΓΠΘ) 5 ἃ νεγὺ πδίωγαὶ Ἔγγοσ. 

Ἵδῃ ἵν, 3. ὁ μόσχος ὁ ἐκλεκτός σου οὐκ 

ἔμεινεν; ἃ ἀυρ]ϊςαῖε τεηδογίησ οὗ δη οτγίρίηδὶ 
ἘΡΟΣ Τηδὶ ἴΠῸ νογὰ δῃοιυ]Ἱὰ ὃς 5ἴηρ. ἰ5 5ῃῆσινῃ 

ΌΥ ννῆδὶ ἰοϊονβ. ΠῚ δηγίηϊηρ νοεῖς περάεα ἴο 



ν“ 
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οοηῆτγπιὶ [πϊ5 ἀπηχεπαδίίοη, ἰξ νου 6 ἰουηὰ ἰη ἴῃς 
οσουγίεηος οὗ ἴῃς τοοῖβ 1) (566 ὑγεοβαϊηρ ηοΐθ) δηὰ 
ἽΝ ἴῃ οἷοβε ςοηπεχίοῃ ἴῃ ὕ. 21. 

16 [χχν]]. Ὁἦ9 ΠΒΎ]. καὶ (Ὁ οπι. καὶ) τὸ 
πλῆθός σου ἠσθένησεν ; τεδαϊΐηρ, δοοςογαϊΐϊηρ ἴο Οἱ,, 
ἼΞἼ)͵ Βυῖ Ὁ ἰ5 εἰβεννῆεγε γεπάεγεά ὈΥῪ σύμμικτος 

(ΧΧν. 20, 24 [χχχίϊ. 6, 10], ]. [χΧχνἱ..]. 372) [Ιἴ 5 

τῆ.5 ποτα ᾿ἰκεὶν τπδῖ ἴον τεοσορηϊβεα [ἢς τοοῖ Π 2 
(ϑοδννδιν, 1.5. Ρ. 193 Ριοροβαϑ 3) τοδάϊησ ἴδε 

ἠοχί νογὰ "Ὁ. 

ΡΠ ὙΠ]. ὅε:ε οπ χχν. 38. 

17 [Χχν].]. Ὁ ΝῊΡ. καλέσατε τὸ ὄνομα 

(Ὁ  γ2). Τὶς ρίνεβ ἃ πιυςῇῃ Ῥεϊζεγ ϑεῆβε. 50 

Ῥεβῇ. σίβω, δηὰ ΝΡ. μοηϑδηι. 
ἽἼΠΒ. Φαραὼ Νεχαώ. 

ἡδ.. Σαών, αἰεεοζαζέονι, “τῆς βιϊοθῖ πᾶπιο ἴοσ 

τῆς (4116 τηοπᾶγο." ὅ0 Τπεγης (σά ἦφα.), ννῆο 
ἴον [5 παπλίηρ ἢ ἃ ϑυπθοὶ'ς 5θῆβϑ6 σοπΊρᾶγαβ 
ΧΧ. 3, 5. χΧχχ 7. 

Ἀ}}.9.1) ὙΌΣ ΠΝ, Σαὼν Ἑσβεὶ (ΑὉ Ἑ σβὶ) 

ἹἙμωήδ. σι. βδυρρεβῖβ ἴπαὶ ίογυ ὉΠ ἴδεν τεδά 

ΙΒ Ζ᾽Σ ογ ΠΡ ΒΟ. 
18 [χχν].} ΓΊΝΩΥ Γ᾽ ἩΕΣ. Κύριος ὁ θεός 

(Ὁ οπι. ὁ 6... ᾿ 
ἽἾΣΓ. ὡς τὸ ᾿Ιταβύριον. 80 ἴη Ἦο». ν. 1, δπὰ 

ἴῃ 705. δε. γμά, ἵν. τ. 8, 4:4. ν. τ. 22, χὶϊὶ. 15. 4. 
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19 [χκχνὶ.]. ΠΡ). καὶ κληθήσεται Οὐαί; ἃ 

Ῥαϊδρῆγαβε οὗ τῃε Ἰεχῖ, εἰἴμεγ 85 ἰϊ βἴαπάϑβ, οὐ τῆ 
ἴπς Ἰεϊζεῖς καὶ δηὰ Ὦ ἰτδηϑροβοά. ὅ66 οἡ 1. 15, 1Χ. 

ο [10]. 
2Ο[χχν!.} Υ. ἀπόσπασμα; Νυῖρ. τἰρεραίον. 

Τῆς ΗΘ. ἰ5 ἄπ. λ6γ. 
δ δὲ. ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν (12); ἀουι1655 

τσ μεν. 50 Ρεβῇ. (σιωδα 12)) ἀπά νυν. (νερίε εἶ). 

22 [χχνί.]. Ἵ ΤΣ. ὡς ὄφεως συρίζοντος 

(Α" ΤῊ τες); ον ΠἘΥ δῃ ΘΑΥΪΥ εὐτοῦ ἰοῦ σύροντος 
(30 ᾿ΡΟΒη). Ἐοτγ σύρω υϑεὰ οὗ 5εγρεηῖβ σΟΠΊΡ. 
Ὠδυϊ. χχχὶϊ. 24; Μις. νἱὶΐ. 17. 

ὥπϑ. ἐν ἄμμῳ (ΟἾΠ5). 
23 [χχν.} ὝΠ.. εἰκασθῇ. ϑρομη βιρρεϑῖβ 

ἑἐτασθῇ. 

25 [χχν.}] “) ὍΝ. 566 οὗ χν. 11. 

ἐς). τὸν (Ὁ οπ,. τ υἱὸν αὐτῆς ; τεδάϊηρσ "23 

(ογ ροβϑίγν 72"). Εοτ ςοηϊιβίοη οἵ ἢ ἀπά Ὁ 566 

οὔ ΧΧ. 17. Τῆς Ὦ ᾿ἰἴ5ε]Γ ποννενοῦ (56 Ναδῆῇ. 11. 8) 

8 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ δὴ δοοζεϊίοη, βιυρρεβῖθα ὃν ἴδε Ὦ οἵ 
(ἢς Ρῥγενίουϑ τνοτ΄ἅ. 

25 ΓΑ ΕΓ 20].. ὈΡΘΟῚ. Ο’ τ΄αεςαί, ονϊηρ ἴο 

ἃ εοηίυβίοη οἵ γε, τῆγουρ [Π6 τεσυζτεηος οἵ 

ΟΝ, 
26 [χχν!.} Ο΄ υαεαί. ΤΠ ἐχργεββίοη ὉἽΡ 5 

͵5 δῖ ἰεδϑὶ βιιϑρίςίουϑ ἴῃ ἴῃς πχουτἢ οὗ Γεγεπιδῆ. ΤῊΣ 
ψ ΠοΪς ἰ5 ἀουῖ]6595 ἃ ρίοβϑ, ἰηϑογίεα Ὁν οὔθ νῇο 
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ἀεϑίγεά βοπγεννῆδὶ ἴο βοίζεη ἴῃς ἀϊδβηχαὶ ἰογεοδϑὶ οσ 
Ἐργυρῖ, ἐϑρεςίδ ιν 45 ᾿νογά5 οὗ οογγεβροπαΐπρ σουι- 
ἰογὶ ἰοϊϊονν ἔοσ ἢἰβ οὐη ρεορίε. δ: πι]αῦ ρ]οββοβ 
οοουγ χΧΙν . [Χχχί.] 47, χιῖχ. [Χχχ.] 6. [Ιη χ χ. 39 
[χχν. 19] 1ῃ15 ρίοββ μὰ5 οῆδοϊεα 4 ἰοάρηιεηΐ ἴῃ 
Ὀο(ἢ ἴοχίϑ. 

27, 28 [χχν!.]. ΤΠεβα στ. ἰη Μ.Τ. δε βυρδϑίδη- 
Ἐ[4}}Υ ἰἀεηεῖςαὶ νν ἢ χχχ. [Χχχνί!.7 10,11, Ὡς ἢ ἀγα 
ἰδοκίησ ἴῃ Ο΄. ὅεε οἡ χί. 7. 

27 [χχνὶἱ.]. 1). καὶ ὑπνώσει (δὲ " οὔ... 

Οοπιρ. χινίϊ,. [χχχὶ} 11, ἀνεπαύσατο. 
28 [Χχν!.} ΟΣ Ο’ δαὰ ἡ ἀπτίητος καὶ τρυ- 

φερὰ παρεδόθη; ἃ ρἷοθ5 εοἸτοηδουϑὶν ἱπίτοαυςεά 
ἔτγοπι χχνὶϊ. [1.] 2, ννῆϊοἢ ἴῃ Ο ἱπιηχεαίατεῖν (οἰ ονν5. 

χίν!!. [χχὶχ.] 1. δ ΛΔ). ἜΝ. Ο’ σναεαΐ. 

ΓΤ. ὉΓΌΞ. Ο υαεαί. 1{ τμῖ5, {κε {με 
Οἴμα ριορμεοῖίεβ δραϊίπϑὶ (ογείσῃ παῖίοηβ, 15 (85 
866 ΠΊ8 οἰδασγὶν βἤδινῃ ΌὉΥ ΧΧΝΟῚ, 13) ἴο Ὀς δϑϑίσηδα 

ἴο ἴῃς 41 γεᾶγ οὗ ]εδοϊακίπι (Β.Ο. 604) ἴπαϊ ἀδῖς 

ςοῃῆϊοϊς ψ ἢ τἢ656 νοτὰς οὗ ΜΟΙ͂., ἱπαϑιγιςἢ 85 

Ηετοά. (1. 159) πιακε5 Νεοπο σαρίυγε αδΖζὰ (Κα- 
δυτις) αἴϊογ τῆς δίς οἵ Μερίάαο (ς. Β... 6οϑδλ. 

(ον. (ρ. 55), ᾿πουρῇ ποῖ ηοιοἰησ 1ἢ} 15 αἰϑογερδηοῦ 
οἵ ἀδῖε, ροΐηῖβ ουἱκ [δα ἴῃς ΜΟΙ. “Ἄοδη ἤαγαϊν ἢδνςε 
ἰοττηθὰ μαζί οἵ [ἢς ογίρίπᾶὶ ἴοχῖ, βίηςς ἔγοιη [ῃς 
ΜὮΟΪῈ βἰγ]ς οἵ ἀεσβογίριίοη.. δηὰ ἔγοπὶ [ἢς δπδίορΥ 
οὗ ἴῃς οἴποῖ ογαςοΐϊθβ ἰογπιίηρ ρᾶγῖ οἱ [58 στουρ, 
ΝοΡυοπδάποζζαγ ἰ5 ἴῃ 6 οὔΪν ἐπογν νἱἢ νποπὶ ἴδ 
ῬΗΠἰ ϑεῖπο5 οδη ἤεῖε ὃς τὨγεαϊεηδα,᾽ 
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3. ῬῊΣΝ ΠΙΟῚἽΒ Πρ ΟἿρῷ. ἀπὸ φωνῆς 
ὁρμῆς αὐτοῦ, ἀπὸ τῶν δπχῶν (δ καὶ) τῶν ποδῶν 
αὐτοῦ Τἢυ5 Ο΄ τοδὰ οἵἦγ υπάοιοϊοοάα ἃ ΪΘ Ὀείοτε 

Ἔ, δὰ αἱὰ ποῖ 566 ἴῆε γείογοηος οἵ "3 ὲξ ἴο οἰδδάϑ. 
966 οὐ νἱ]}]. 16. 

4. ΡΘΕ ΤΝς. Ο΄ τὙηαεαΐ; ἃ ρἷοβϑ οἡ ἴδε 

ΟΠ] οννίησ νογάβ. 

ἍΞΕ9 ᾿ἣὸ ΡΝ δ᾽, τοὺς (Α τὰς) καταλοίπους 

τῶν νήσων. ΤΗΐβ ϑβυρρεβῖα [πΠαὶ Ο’ οἰοβξεὰ ἴτε Ὁ 
νὴ (ΟΝ πὸ ΘΝ, ἀπὰ {παῖ 2 5 ἃ ρίοϑβϑ, ονίηρ ἴο 

[ἢ6 οοπησχίοη οὗ ἴπε ῬὨ 511 π65 ἢ τπδῖ Ροἷδςς 
(θευῖ 1. 23; Απι. ἰχ. 7). ΟἹ. οὐ ἴἢς Πςοπίγαγυ 

ἘΠ Κ5 [πὲ [παν οαλἰἰοὰ [τ ἔγοσι ἴπε σεορταρῆίςδὶ 
ἀ! συ ν ἱηνοϊνεά ἰη τα κΚίηρ ἰἴ ἴο ποδη ζαρρϑϑοςίδ, 

85 ἀο Α΄. Τεοάα. Ταῖς. (Ὁ ΡΘΔΒΡ) Ῥεϑῇ. Ναυΐὶρ. 

5. ΠΤ). ἀπερίφη ; τεδάϊπρ'  ἴογ Ἵ. (οπιρ. 

νὴ]. 14. Ψυρ. τακίησ ΜΟΤ. δ5 τπουρῇ ἔγοηὶ ὨΪἽ οἵ 

ὩΦἽ, ἢδ5 εογιΖέρμῖ. 
ὈΡΘΌΣ. Ἑνακείμ; ῬτοῦΔΟΪΥ τἰρῃτγ, Μ.Τ. Ὀείησ 

παγῇ. Αα. (τών κοιλάδων) τεδὰ ΟὟΘ.. ϑιπγ- 

ἰατῖὶν ἰῇ 1 (ἢν. χίϊ 15. νὰ βῃουϊὰ οοτγοςὶ ΜΌ. 
ἴο ὈἿΡΩΣ. (οπιρ. ἴδε 5κἰδίεπιεηῖϊ ἱπ Ϊοϑῇ. χί. 22. 

Κτοςῆπιοὶ (ᾳυοϊεὰ ὃν ΟΠμεγης σα ἦ94.) Ῥιοροβεβ 

ΤΡ. 
6, ᾿. Ο’ υαεαΐ, αἶἰϑο οοηηοοϊίηρ ἴδε |αϑῖ 

ἴῆγες ννογάς οἵ τ’. 5 ΨΠῆ ἢ ὩἼΠ, ἴο ψ Ἐς τῆς τε- 

ἤεχίνε 5686 οὗ ΠΣ ἰ5. υηϑυϊῖςά. 
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Ὁ. καὶ ἐπάρθητι (5. 

7. ὭὌΡΦΖΙΙ. ἡσυχάσει (Ὡ[Φ᾽ 1), θὰ Α -σεις. 
ΜΟΤ.ο εἴτοῦ νγὰ5 οδυβεὰ ὃν ἴῃς ργεοςαϊηρ ὭΡΩΝ. 

ὉΠ μον καὶ ἐπὶ τὰς παραθαλασσίους. 

Εογ ἑοπογεῖθ Ἴ Ρίαςε οἵ δρϑῖγαςϊ 5ε6 οἡ χχίν. 5. 

ἘΜῸΝ ὉΦ. ἐπὶ τὰς καταλοίπους, ἐπεγερθῆναι ; 

τεδάϊηρ Ὧοσ τῆς ἢγδε νψοσά εῦ, δηὰ ἴῃ ἴῆε βεοοηάᾶ 

βεαίηρσ ἴῃς τοοῦ Ὁ), 20 δ Λοί, ̓ εκείεεά, ΜΠΙΟὮ ἀρΡΟδΓ5 
85 ἃ 5υλείδηςιναὶ! ἰογπὶ ἴῃ χν. 8; (Ηοϑ. χί. 9). 

ΧΙνί. [χχχὶ } τ. ΠΩ ΔΠ, Ο΄ σακαι. 

ΠΡ ΔΔΟΜΘΠ. ᾿Αμὰθ (δὲ τὸ κραταίωμα; Α 
Ἧμ. τὸ κρ.) καὶ ᾿Αγὰθ (ΖΑΟ καὶ ἡττήθη). Οἷς 
Μϑ. 566ΠῚ85 ἴο Ὦανε Ὀεξδη ἰπ ϑοπηθ ννᾶὺ ἀείοοξίἤνς. 

Τῆς ταϑιἱποηγ οὗ Δα. ΤἼροά. ἰ5 ποῖ οἶεασ.0 ϑυῃηι. 
ἢά5 τὸ κραταίωμα (ὃ καὶ ἡττήθηλ Τμαὶ Ὦ 5δῃου]ὰ 
Ὀς ]οἰηςα νῖτῃ ἔεπι. νεγθ5 τεπάεγς Μ.Τ. 4150 ϑυϑρί- 
ςοἷου58. (Οἱ. ριίοροβεβϑ ϑδοπΊα ϑιυοῆ οπιοηάδίίοη ἃ5 

δ Ὕ. 
2. ὩΝΙΟ ἜΑ ἰατρεία (2 ἀγαυρίαμα) 

Μωάβ (Α ἐν Μ). ΤΡον τεαά ΓΟΨΣΝ, ἰιμουρῃ τὶς 
ψνογαὰ 15 γεηδεγεὰ ὃν ὠφελία (ὠφέλεια) χχχ. [ΧΧχνυ].] 
13, χΙνί. [Χχν].} 11. 

ἩΞΌΤΊΣ. Ο΄ ργεῖ. ἀγαυρίαμα (Ὁ οπι.); ἃ σίοΞϑ5 

οογγεςῖϊνα οὗἁ ἴῃς ρῥγεςεάΐηρ ἐατρεία. 

ΠΣ) 5. ἐκόψαμεν (Ὁ δεῦτε καὶ ἐκκοψω- 

μεν) αὐτήν. 
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Ὧ5Ξ5 ἸΘ ἼΘ᾽ ὯΔ. καὶ παῦσιν παύσεται. 850 

ψυϊρ. ΦγρῸ «ἱέσηις σορϊσέξεές, Ὀὰϊ ϑγτήτη. (ργοῦ δ] γ) 
ἔτι, Μαδμηνά, σιωπήσῃ. 

3. ΠΡΌΣ. κεκραγότων. Ἐοτ ᾿σοηοζεῖα ἴῃ ρῥἷδςος 

οὗ δοϑίγαςοϊ 8εὲ6 οἡ χχίν. 5. 

4. ῬΊΡΥΥΣ (Ὁ ΠΡ ΡΥ) ΠΡΘῚ Ἡ ΘΖ. ἀναγ- 
γείλατε εἰς Ζόγορα; νεῖγ ροϑϑι]ν τρῃτῖγ. Αα. 
(δηὰ ργοῦδῦ]γν) ϑυπηι. Ξυρρογῖ ΜΤ. 85 ἴο "“κ. “ Ζοδζ 
δηὰ Ηοτγοηδίπι ἀύὰ πιεηϊτοηδα τορεῖπῃοτ, ποῖ ΟὨΪγ ἴῃ 

τ. 34, Ὀυϊ 4ἷ5ο ἴῃ ἴ5. χν. 5." Οἤονπα (σα ε.). 866 
ποχὶ ποῖθσ. Τῆς Ῥ 5 ϑυρρεκῖοα Ὀγ ΧΙΙΧ. 20, ]. 45. 

5. 583 (Ὁ) ΠΎΤΟΣ (9 Γύτργη Γρῃς, ἐπλή- 
σθη ᾿Αλὼθ ἐν κλαυθμῷ; ; ἴῃ τεδαϊηρ ἴῃς ἢγοϊ ννογά 

ΠΝ Ό, τακίηρσ ἴῃς “5 88 ἃ γίορϑι πδπΊ6, δπὰ ἱποϊυά- 

ἱὴσ ἴῃς ποχὶ ννογὰ ἴῃ τῆς οἶδυβε (αραἰηοὶ Μ.Τ.). 

ἼΠε ν. ἰ5 δἰπιοβδὲ ἰαθηςτίςαὶ νἱτἢ 15. χν. σ, ᾿υίςῃ 

βυρρογῖβ ἴῃς Ὁ. 
2 83. κλαίων. Τῆς "9 Ἰοοῖκβ {κε αϊξίο- 

σγδρῆγ, δηὰ Ο' Ἴοηϑίἀεγεὰ ἰξ 8ἃ5 δυςῇ. 5. χν. ὁ 

[858 ϑἰπιρὶν 3, νης ρόδον ἰ5 ἴῃς οτγίρίπαὶ 
τοδλάϊηρσ Ποῖα 8190. 

ὙἾΘΞ. ἐν ὁδῷ ; Ἰοοϑεὶν. 
ν. Ο’ σναεα΄. Τῆς νοτγὰ ἰ5 δῦϑεοηϊ ἔτοπι 5. 

χν. ς (5εε ἰα5ῖ ποῖος). 

6. ΥΩ. ὥσπερ ὄνος ἄγριος ; τεδαϊηρσ 

τσ μον 9 ̓ 
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. ὙΠ ΝΘῚΙ ὙΦ .53. ἐν ὀχυρώμασίν σου 

νον 866 ὕ. 41). ὅο Νυΐρ. ἐπ ᾿Ὡ ομῖδις 

“μεῖς. "“ΨΧΌ ννᾶ5 δδϑιν σογγυρίεά ἱπίο “Χὴξ, ν ἢ Πς τῃ6 
ἤγϑὶ ψογὰ ἰ5. δὴ ἰηβογίίοῃ τγοίογγίησ ἴο ἴῃς ἰάο] 
ΟΠεηλοϑἢ πιεπιὶοησα ἰδῖοσ ἰῃ ἴῃς νυ. 9ο (οσ. (ρρ. 

55). Οοπῖρατγε ον ΨὉ ἴπ τι ῖ5 5επβ6, “' ΠΏ 

ἽΝ ευῖ. ἵν. 28 ἀπά εἰβενῆετγε. 

8. τ; Ὕ). οὗ μὴ (ΑΟ ρντοῖ. καὶ πόλις); δρ- 

ῬδΓΘ ΠΥ δη αοςίἀεπία! οπιίϑβίοῃ. 
9. ΥὟ. σημεῖα (Α -εἶἴον); τοδαϊΐϊηρσ οὐ υπάεοι- 

βἰδηαίηρ Ὁ (οοτῃρ. ἱἷν. 6) οἵ Ὀεῖίεγ (5ο ὉΟἱ.) ΚῚ 

(χχχί. 21), α τυαγγ»καγξ. Αα. ἄνθος, ϑγτηηι. βλάσ- 

τημ.. 
ΝΥ ΝΥ, ἁφῇ ἁφθήσεται (Α( ἀναφθ.); 85 

[πουρῇ ἴτοπὶ ἃ τοοῖ δαυΐϊναϊεης ἴο ΠΥ) Ξ ΤΥ, ὦ 
ξΖίμαϊΐθ. Α΄. ἀνθοῦσα ἐξελεύσεται, ϑγτηπι. (Ὀεζίετ) 
ἐξόδῳ ἐξελ. ἀπὰ 580 Ταῖρ. Τῆϊβ παῖε δὲν) -- ἀξ" 
δηἃ δυςῇ 8 τοοῖ νουϊὰ 5.010 νν6}}] επουρῇ Ω 

(5Ξεες ἰαϑσὶ ποῖ). Τῆς πεὶρῃθουγποοα ἤοννονοσ οὗ 

Ἀλα"} Ὦεζε ϑιρρεβϑῖβ ἴδ ννὲ δῃουϊὰ Ἂπιεπὰ (50 

ϑοδἤνναϊιν, 1... Ρ. 197) ἱπ δοοογάδηςς ν ἢ ἱν. 7, ἴο 

τι ΠΣ, 
[3 μεν ΝΘ. πόθεν ἔνοικος αὐτῇ (δ αὐτῆς ; 

Α ἀπὸ ἐνοικούντων αὐτάς); δῇ ὑπυϑι8] τοπάσσγίηρ. 
566 ἱν. 7, 29, ἰχ. 10 εἴς. 

ιο. ΠΝ. Ο’ υσεαΐ. 

ἊἋ 
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ι. Ν᾽, ἀνεπαύσατο. Οοτιρ. χὶνί. [χχνἱ] 
27, ὑπνώσει. 

ὈΙΦ. καὶ πεποιθώς. (οτῃρ. χὶνί. [χχν].] 27, 

ἡσυχάσει. 

γρῦν. ἐπὶ τῇ δοξῇ αὐτοῦ; Δρραγεῃῖν 

οοπηςοϊίηρ ἴπε βυῦδῖ. ἢ δ, [ἢ [15 ἔνο οἴμοι 

Οσσιγίθησο5 πεν οἰἴπογ ἰρῆογε ἰΐ, γοηδογίηρ νοῦν 

Ἰοοβεῖὶν (15. χχν. 6) οἵ ἰγαηϑὶαῖε φυλάγματα (Ζερῆ. 

, 1.12) 
12. ὈΓ22}). καὶ τὰ κέρατα (ἃ ςοττυρίίοη οὗ 

κεράμια) αὐτοῦ; τεδαϊηρ ὙΟΘΌΝ. Τῆς Ὁ]. δῆ. οἵ 

Μ.ΟΤ. ἰ5 υπδοσοουηΐδῦϊε. Αα. "ἰδὲ αὐτοῦ, Ὀυϊ ΘγπΠηΠΊ. 
αὐτῶν. 

13. ΠΏΣ, ἐλπίδος αὐτῶν, πεποιθότες ἐπ᾽ 

αὐτοῖς. "Δ ἄρρϑδῖβ 85 ἔλπ. ἰπ 11. 37 [36]. Ηετγε 
νὸς ἢανς ἃ ἀουδὶε τεπαεσγίηρ. 

15. ἊΣ 9). πόλις αὐτοῦ͵ ὙΤπε νοτγὰ 

(ο]]οννίησ “Νὴ 5θεπὶ ἴο ἤανε ὅδδεη θδγὶν ἀυδίοιι!8. 
Αςοοτγάϊηρὶν Ο΄ οπικῖϊεά ἰΐ, ᾿νν 16 ΜΟΙ. τεδὰ 

ἌΣ ἰῃ 5ρίϊες οὗ ἴῃς ᾿ἰδοῖκκ οἱ ρστγαπιπηαῖίςαὶ σοποοτγά. 

Εἰτμον Ύ ἰ5 ἴο Ὀε ϑοςερῖεά ἴῃ 5ρίϊε οἵ [ἢϊ5, ἀπά 
Ἵοχρίδϊπε, αγέ σορέ “9 ἵν Ομ 1π455 οὗ τμοξέ (ἴῃ 

νΠςἢ οα86 (}Γ 5 οπιὶβϑίοη ννὰ5 οσοδϑιοηδά ὃν (αϊϊυτα 
ἴο υπαετοϊδηὰ 1{), οτ, νυ! ςἢ 56 επὶ5 πιογε ᾿ἰκεῖγ, ἴῃς 
νεγΌ ρονεγηθὰ ὃν ΠῚ) εαγὶν Ὀεςαπιε ἀείεςείνε, 

ἃπὰ ννᾶ5 βιρρὶ εὐ ςοη θοζαγα Ὀν ΜΙ. Μυΐὶγ. ι5 
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αφεδραογμί, Τὸ τεδὰ ἴῃς ἤγβὲ ψογά οἵ ἴδε υ. “Τ᾽ 

'5 ἰοπηρίίηρ, δηὰ 45 ἴἢε {τῖπογ δἀνδηΐαρε ἴπδῖ ἰΐ 
5Άν65 ι15 ἔγογῃ τηδκίηρ ΝΘ οἵ Ῥοῖῃ ρεπάοιβ. 1ἰ 
ἄοοϑβ ποῖ ἢοννόνογ δοζουηξ ἴον τῆς αἰδουν νης ἢ 

γῶν ςᾶυ868, ἃ5 αἰδουπ5θα αῦονα. 

ἹΌΦ.... Ὠν. Ο’ ναεαί. 

Ι6.-. Ν, ἡμέρα. Οἱ. οςοη]εσίιγεβ ἃ πιίϑγεδάϊηρ 

οὗ τῆς οοηπϑβεουζίνα ἰεϊίετβ Ὁ", δῃὰ ποιῃίπρ δεῖζεγ 

[ἢδη τῆ ϊ5 566 π|5 ἑογ ποογηΐηρ. 
17. 3). κινήσατε. 80 χνϊ!. 16, Ὀυξ ἰῃ χν. 

δειλιᾶν 5 ἴδε νϑγΌ υδοά, 

ὙΠ). ἔκδοτε, Ὀυξ Ὁ μ5 εἰδότες ἀπ 50 ΜΒ85. 22, 

23, 26, ἀπά οἴποτϑ, δηά 5Ηῃ. 

18. ΔΝ. ἐν ὑγρασίᾷᾳ. Οπε ἴεχξ ογ ἴδε 

οἴδοσ 566 πὶ5 οογγιρῖ. Οὶ. σοη]εδςοΐζυγα8 ον , “οηι- 

Ῥαπηρ 15. χίνὶ. τ. Τηϊθ ἀο65 ποῖ ἢοινενοῦ Πεῖρ 1.5 
νι γι. Αποῖδποι γροίμοϑίβ 185 ἰπαῖ Ο΄ τγοδὰ 
δ 35 - ΠΝ 23 (5ε6 700 νἱϊ. αι, Χ]. 21), οὐ παῖ ἐπεῖτ 

ογρί παὶ ινογὰ ινᾶὰβ8 ξηρασίᾳ. ΘΗ. Ὠονενεῖ ἄρτϑαβ 
ΔἸ τΠεῖγ ργεβοηῖϊ γοδαϊηρ. 

ἯΣΤΤΣ. Δαιβὼν (δὲ Δεβών, 05" ᾿Αδαιβών, 

ΑὉΟ ργτεί. θυγάτηρ) ἐκτρίβεται (0 «βηται; Ο οῃλ.. 
ΓΞ 5. ρεῆαρβ ἃ αυρ]ϊςαιίοη οὗ ἴπε επαάϊηρ οἵ 

ΩΦ, ψἢϊςἢ ἱπ Ο’ δηάς ἰἴ5 οἶαιιΞ6. Ἦδηςς Δ. ννᾶς 

τπουρδϊ ἴο ἰᾶοῖκ ἃ νεγῦ, ἀπὰ ἐκτρ. ννᾶ5 βιρρ)] ςά. 

ΤῊ35 ΓΙ 2 ΠΡῃ Ὡῖδ ΤῊ 5. ὅτι 



-27] ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΝΟΤΕΒ. 273 

ὥλετο Μωαβ' ἀνέβη εἰς σὲ λυμαινόμενος ὀχύρωμά 
(Α -ματα) σου; ἴῆυ.5 τεδάϊηρσ ὙΦ δηὰ ἜΡΡΒΙΒΒΕΣ 

ΣΦ. 

19. ΠΩΣ). καὶ σωζόμενον; Ο κ. ἀνασ. (Ὁ 5). 

20. ΠΡ. συνετρίβη. μ᾽ ).2 Ὀεΐηρ᾽ π1456. 6Ἶ56- 

Πα ἰῃ {π6 Ψ., Ψα πιυδί τεδὰ ὨΠ,͵ δηά σοηβίαεγ 

ῆαϊ ἴῃς “ ογερί ἱπ [σου ρΡὮ τῆς (ο]] οννίηρ᾽ οῃσ. 

ῬΎΡΡΗ ὍΤΙ. ὀλόλυξον (Ο -λυξε) καὶ κέ- 
κραξον; τελαϊηρ Ψτοηρὶν (ἢ ΄2) ἴΠ6 5ἰηρ. ἰεπι. 

966 ἰα581 ποία. 
21. συ πΣ ὑχὸ.. καὶ (Ζ)ΑΟ ρτεῖ. ἐπὶ) 'Ῥεφὰς 

(᾿" Ῥαφάθ; Ο Ἴασσα). 
24. γι. Ο’ ναεαξ. 

25. ἡ). καὶ τὸ ἐπίχειρον αὐτοῦ. 566 οη 

χχνίϊ. 5. 
26. ἸΝΌΞ. ἐν χειρὶ αὐτοῦ. Τῆς Ηδρ. ψοτά 

ἰ5 τίσ μεν ἰγαηβϑίαϊεά 15. χίχ. 14; Ρσον. χχνί. 11. 
Ηδετγε Οἥ, (αἰϊηρ ἴο υπάειοίαπα ἰἴ, άορὶ ἴῃς ἐχρο- 

ἀΐοης οὗ γεργεβεηείηρ ἰτ Ὁγ ἃ Οτεοῖκ ννοτὰ οὗ ψῃςἢ 

115 Ξουηα ταηπκηἀ5 (Πεπι. 966 οἡ χϊἷν!. 14. 

27. ΡΠΦΤΙ. εἰς γελοιασμόν ; τεδάϊηρσ, ργοΌΔΟΪΥ 

εἰρμτῖγ, Γ᾽. 
ἵ͵ ΓΝ). εὑρέθη (ὉὈὰξ Ο -θησαν)ὴ; τεδάϊηρσ 

(νὰ Ῥ) ΣΤΟΝ 

ὙΠ "ἼΏ. Ο΄ ναεαΐ; Ῥοϑβϑίδ᾽ν, οινίπρ' ἴο ἔμεῖγ 

ὅ. 18 
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ποῖ υπἀογοίδησίηρ ἴῃς 56η56 ; Ὀυΐ ταῖπογ, [6 ννογάϑ 
ψοΙῈ βυσρεοβίοα Ὁν ἴῃς ἜΠ Ἴ οἱ χΧΧΧΙί. 20. 

ὙΤΩΣΣΙ 3, ἀπδκἐ δῖε: αὐτόν; τοδάϊηρ ὙΠΔΓΟΣ 

οΥ ΤΏΙ. Βυΐ ΜΟΙ͂. 15 νϑγν Ῥοβϑίδὶ]ν γρῃϊ ἴῃ ὙΠ 

56 η56 οἵ σλαξέη 216 ἀεαα ἐπ »ποοξεγγ). (οτηρ. ἴῃς 
Ηἰρῆ. ἴῃ χνίϊ!. 16. 

28. 37}. κατέλιπον; -λειπ. ἀξ 5. Ὰ (312); δηὰά 

50 ἔογ (6 ἱπηρογαῖϊνος παῖ (οἸ]]ονν. 

ΓΠΒῈ 223. ἐν πέτραις στόματι βοθύνου. 

Πέτ. ἰ5 ροιῆδρϑ ἃ οοτγυρίίοη οἵ πέρασιν. 
20. ΟΣ ὕβρισεν (1183). 

ΓΝ). Ο νακαΐ. 

Ὁ. καὶ ὑψώθη (Ὁ Ἢ). 

320. ἸΏ. (Α τὰ) ἔργα αὐτοῦ; τοδάϊηρ 

ῬΊΞ.. 

ΥδῸ Ἰδπε ὉῈ5 15). οὐχὶ τὸ ἱκανὸν αὐτῷ 
(ΑΟ αὐτοῦ) οὐχ οὕτως ἐποίησεν; ἴῃ 15. χνί. 6, 
ΜὨἰςἢ ἰ5 συ ϑίδητα !ν ἰἀδητίοαὶ ΜΠ [(Π15 ν. 85 δγ 

ἃ5 ἸἼ3, 3 ὦ ἐὸ ἅτε σοηῃηδοῖεά, ποῖ 845 ποῖα βερᾶ- 

ταῖεά, ὈγῪ ἴῃς δοοοπῖβΊΌ. ουθεῖ]ο55 'ννεὲ 5δουϊὰ 

ογησπὰ τῃϊ5 τ΄. δοοοτάϊηρσὶγ. Τῆς ἰαβῖ ἴῆτος ννογάϑβ 

οὔ Μ.. τε ἃ ρίοϑβϑ, δ που Θαγν οπουρῇ ἴο ὃς 

τεςορηπίβεα Ὁν Ο΄. ΤΠΟΥ τεδὰ πετα ἿῬἼ3, Ὀυΐ ενἱ- 

ἀσηπον νοῖα αυἱϊῖς 45 πιυςῇ δὲ 5868 Ψ τερασγὰ ἴο 

ἴῃς πιοδηΐπρ 8ἃ5 ἴπον ἵνοῦα ἴῃ 15. 1.ς., οτος ἴΠ6γ 
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ἢδανε ἡ μαντία σου. (866 ποῖε οη νἱϊΐ. 6.) Α΄. ἢ 45 
ἤεγα (δὲ 5εε ΕἸς], πὰ σοτῃρ. ί5 ποῖς οἡ ]. [χχνἱΐ. 
36, ψογα Ο΄ σαεκα2) καὶ οὕτως τὰ ἔκλεκτα αὐτοῦ, ἀπὰ 
ϑυπτ. οὕτως ὁ βραχίων αὐτοῦ. 

321. δ, ΕΟ ὀλολύζετε, βοήσατε; ροτ- 

ἤαρβ ἴο ἀνοϊὰ εἐχργεβϑίοπβ ψ Ὡς ἢ πιρης βανοὺγ οὗ 
ΔηΓΠΓΟΡοπΊοΥΡ βῆ]. 8566 ἤοννανοσ Οὐ Χ. 10. 

ϑΝ ΡΝ, Ο' σναραί. Τῇε Ψψογά δδγαϊγ Ἰοοκϑ 
|κὸ ἃ ρίοβθϑ. Οἱ. (ρ. χχχί) βεαπὶβ τίρῃξ ἰπ τϊηκίηρ 
τηδι Ο ἀο  Ὀεγαῖεῖὶν οηἱττεὰ 1. 

ΤΡ ΣΣΛΊΧΔῈ ἐπ᾽ ἄνδρας κειράδας (Α 

κιδάρας) αὐχμοῦ. ᾿νε, 85 ἴῃ 15. χνΐ. 7, πιᾶν νϑῦν 

νν6}1 ἢᾶνε θεθη τῆς οτἱρίηδὶ μαῖα αἷἰϑου Τῆς αὐχ. 
566Π15 ἃ ἀυρ] Γαῖα τεηάοτγίηρ οὗ ΤΊ, ννῃϊςἢ ἰ5 αἰγοδαν 

τερτγεβεηϊεά ἴῃ ἴπε ἰγδηϑ τογαζίοη κεὺρ. ἤετο δηᾶ ἴῃ 
ῳ. 36. Νυΐϊρ. μὲ βοαίδε; Αα. ϑγπΊπ). τοίχου 
ὀστρακίνουν. [ἴϊἰ ἰ5 δοσείδίε Ἰοννενοῦ ἴπαϊ κεέρ. ΓΔΥ 
ὃς ἃ τεηάογίηρ οὗ ὈΥΡ, ὀα(ά- λεαάϊεα, τἠαῦυέη. 

ΠΣ), Ο΄ σ"αεραΐ. 1 νὰ πεβίϊδῖε ἴο σβδηρε ἴο 

ΓΔ Σ, κνε πλυϑῖ σοηϑίάεγ ἴῃς βυὈ]εςῖ ἴο Ὀε ἰηἀεἤηϊε 

(ονιὲ «οἱ τον). Μαΐρ. απο αμζές, μὰ 50 Τατζρ. 
Ρεβϑῇῃ. δᾶνε {πῃ ρίυταὶ. Τῆςοά. καὶ μελετήσει; Α΄. 
οΥπΊτ. καὶ μέλος ἐρεῖ. 

32. ᾿23ΞΏ. ὡς κλαυθμὸν (2333); τῆ ροϊπίίηρ 

υ5 ἴο τῆς τεδαϊπρ 4223 ἰουπὰ ἴῃ τῆς ΡΑΓΔ]Ἰεΐ ρ45- 

Ξ8γα, 15. χνί. 9. ον οοηπίμείοη οἵ ὅ ἀπά Ὦ 566 ου 
ΧΧ. 17. 

ι8---2 
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ἫΣ Ὁ ἼΡ. πόλεις (Βὲζδ πόλις) Ἰαζήρ. Τῆς 

Ὁ" [5 εἰεδεῖν 8δη δοοϊἀεηΐδὶ τερεςίοη, Ὀυὶ ἴξ τᾶν ὃς 

«ατ]ϊεγ [πδη Ο΄, [πη τἢδῖ ςαϑςε ἴπεν γεδὰ ὉῚἪἢΏ (νἹδ 

Ἴ. ἰῇ ἀρροϑι[0η}; οἴδεγινίθε Ὕ, 

ὙΤΊΖ. ὄλεθρος; ἃ5 ἴπ νυ. 8. ἴῃ ν. 4 ἴτ [5 (αηά 

ΠΊΟΓΕ δοουγαῖε!ν) ἴῃς τεπάογίηρ οὗ Ἵδ᾽. 15. 1.ς. Πᾶ5 
ὙΤΗ͂, οἵ νοι ὙΠ πιὰγ θεὲ ἃ οσογτυριίοη, 

43. 3 ΧΟΡΟΣ Ο΄ συαεαὲέ; ἰακΚίηρ “2 ἴογ ἃ ὑσορεγ 

πδίηςδ (866 οἡ [Ϊ. 7), ἀηὰ 50 οπλτηρ [ἰ 45 σεορτα- 

ῬΒίς Δ Ιν ἀϊσίδηίξ ἰτοπὶ [Π6 5 0]εςΐ οὗ [ἢς Ρτγορῆεςογν. 

Ὑτη Νο ΤῊ ΤῊΣ ὙὙΤ Ὁ ῬΩΟΤΙ, πρωὶ 
οὐκ ἐπάτησαν (δἐὁ ἐπάτησας, Α ἐπατήθησαν), οὐδὲ 

δείλης οὐκ ἐποίησαν αἶδε. Οἷ. Ξυρρεθῖ {πᾶὶ πρωΐ 
Πα5 ἃγίβεη τοπὶ ἃ ρίοββ ὨἼΞ3, ἱπίγοάυςεα Βεγε 

ΚὨγουσῇ τῆς ἰπῆυεηςς οὗ ἴῃς ρᾶγα]]εὶ, [5. χνί. 10 
(8 5133), δπὰ ἴδίκεῃ 85 -- 3, σττῃ ἴῃς Βεὶρ οἵ 

[6 βυθοοαυςηΐ οογγυρτίοη οὗ αἰδὰδ ἴο δείλης. 1ἰὶ 
866Π18 ἤοννενεῦ ΠΊΌΟὮ οδϑίεγ ἴο βδυρροβςε (πᾶὶ "7 
(νμίςι Οἱ. πλακεβ Ο΄ ἴο οπιίῖ) ννᾶὰ5 τεδὰ ὃν (δεπὶ 
ὈΞΟΣΩΠ. Τῇηΐβ ἄοης, ἴμεν Ὀεσδπιε Πορεϊςβϑὶν οοη- 

[υϑεἃ 45 ἴο ἴῃς τεπιαίπάες οἵ ἴς νυ. [ἢ ΜΟΤ. νςε 
5ῃουϊά ῬγοῦδοὶΥ δπηεηὰ (ἰγοπὶ 153. 1.5.) 19 ὙΠ ἴο 

ὙΤΙΣ. Τῆς ἰαβ8ὲ ψογὰ ἴῃ Ο' 15 ἃ οοττυρίεὰ γδηβ- 

Πππεγδιίοῃ. 
34. ΥὙΠΣῚΡ. αἱ πόλεις (δὲ πόλις) αὐτῶν 

(Ὁ }). 

“ἊὨ 
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πνδ᾽ Τρ. καὶ ἀγγελίαν (ΑΟ -λία) Σαλα- 
σειά (δ οπι. κ. ἀγγ. Σ.), ΤΠα ἀγγ. 15 Ργοῦδοϊν ἃ 
ςοσγιρίοη οὗ ἃ ἰγδηβ᾽τογαϊίἼοη, τῇς ψογὰ Ὀοίηρσ 
ΟΥΙΡΊΏ41}}ν ἰάθη, δηὰ τ ρῃον, ἃ5 ἃ ργορεῦ πδπι6. 5) 
οὐ ἴῆε οἵπον δαηὰ ἰ98 ἴπ6 ογάϊπδὶ, “ἴὴὸ (πϊγὰ ᾿" 

Ερ δ, 1.6. ἃ5 μανίηρ ἵνο πείρῃροιυτςα οὗ ἴῃς 58πὶς 
ὨΔΙΏΕ. 

326. ΑΓ ΥΡ. κειράδας (δ᾽ κιδάρ, Α κειδά- 

ρεις). 98:6 οὐ Ὁ. 31. 
ΥἹΣΝ “2: ΓΤ. ἃ περιεποιήσατο ἀπώλετο 

ἀπὸ ἀνθρώπου; ἴδε ἰα5ῖ ἴννο 'νογὰ5. Ὀείηρ ἰηδογίεα 
ἃ5 δὴ δι(επιρὶ δὲ ἱητεγργείαδίὶοη. 

3). ινῥη. Ο' δάὰ ἐν παντὶ τόπῳ. 

38. ἼΕΌΘ (Ὁ) Ἰὁ9 ΣΡ). καὶ ἐπὶ (Ὁ ταῖο) 
πλατείαις αὐτῆς Βιυῖ Μδ55. 22,33, 36, δηὰ οἴδοῖϑθ 
(νϊπουϊ 451.) Δηὰ 50 5Η}2.1., δὰ ὅλαις κοπετός. Τῆς 

ἰαϊῖογ τνοζτὰ, {{ ποῖ 4150 ἴδ [ογπΊοσ, 56 οπ5 τἢοτγοίοτα 

ἴο ἢανς Ὀδδη Θδιν οαγϊἰεἀ Όν δοςίάοηΐ. 
ΣΉΝ. Ο’ ναεκαΐ; Ὁυϊ ἰξ 45 φησὶν Κύριος 

οαγϊ ες (αἴϊεγ συνέτριψα). Τῆΐς6 αἰϊβεγεηςς οὗ 
Ῥοϑίκίοη ἱπ τῇς ἴννο τεχῖβ 1{ΠΠπ|8ἴγαϊαϑ ἴῃ σπαγαςῖογ 
οἵ ἴῃς ἰηϑογτίοη, 45 ἃ γεαυδηϊ ρἷο55. 

30. ἢ μὰ ΠΡ ὙΝ, πῶς κατήλλαξεν; Τῆς 

Ιεαϑὶ οὔδηρε ροϑβϑίὉ]6 15 (ου δοςουηῖ οὗ τῆς πηᾶϑοιι- 
1ἴπ65 [παῖ (0]1ον) ἴο τεδὰ ἸΠΠΠ, υηἀεγοίδηαίηρ Μοδὺ 

85 ἴῃς Ξκυδ]εςῖ. 50 Οἱ. Ῥοϑϑίθϊ]γν οῦη 15 ἃ Ρ]ο58. 

ΤΠοεΙε τοπιαίΐη8 κατὴλ. (δρρεΐΐυ5 (δοίαε ΟΥεΐ. 
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σα ἔρε., ηυοῖϊεα ΓΚ ]. Ε. ϑοδίουθηογ) βιυρρεβῖϑ 
{πᾶξ ἴἴ ἰ5 ἃ οοτγιρζίοῃ οὗ κατέαξεν ; ϑροδη «(61 ζϑο. 

[παῖ Ο’ μαὰ ᾿Αγὰθ (5ε6 σ. 1), ὀλόλυξον. ΤὨιι8 δὴ 
νου α Ὀς τεϊαί πε 85 ρατί οὗ ἴῆς οτγρίηδὶ) τεχῖ. [Ι͂η 
τ. τ δοννενεγῦ ᾽Α. γεργοβθηῖβ ΠΡ, ποῖ Π ἢν. 

40. ἈΝ... ΠΣ. Ο΄ υσοαξ; ἃ ρἷοϑς5, βξυρρ) δὰ 

ὃν ΧΙΙΧ. 22 [ΧΧΙχ. 23], 85 8 ἴῃς ἰδζῖοσ ραζί οἵ συ. 41. 
41. ΠΧΌ.. ΠΝ. Ο’ σναεαζ. 8.56 451 ηοῖδ. 

43. ΓΒῚ ΓΙΠΒῚ ἽΠΒ. παγὶς καὶ φόβος καὶ 

βόθυνος, ᾿ἰταπϑροκίηρ ἴῃς ογάοσς οὔ ἴδε ψνογάς. [Ιπ 

τῆς Ῥάᾶγα 116] ρᾶϑϑᾶρθ, [5. χχίῖν. 17, ἴῃ διγαηροπιοηῖ 

οὗ ἴῃ6 τῆτοε ουδοῖθ. 15 ἃ53 ΜΙΤ. ἴἴογο δηὰ ἤοστσο, 

(ἢυ5 σίνίηρσ ἴΠ6 οτάσοσ τεαιϊ γε ἔοσ συ. 44. 

44. πριν. ταῦτα (ΠΡα). Νυΐϊρ. οηγἱῖϑ ἴῃς ινοτά. 

45, 46. Ο’ υσεαί. Τῇδ νοῦβϑο5 ἀτὰ ἴαϊζη ἔγοῃὴ 
Νυπλῦ. Χχί. 28, 29, χχῖν. 17. 

47. Ο΄ ναεαΐ; ἀουθι1655 ἃ ροββ. “Ὁ  “ ἽὝ, 

ἃ5 αἱ. ροϊηϊβ ουμξ, ἰ5. 4 ἰογηγυῖα οἴπογινίδε πη Κηονη, 

δηᾶ ἀρρδαύεητγΥ κιρρεῖεα ἴο ἴῃς σ]οκϑδῖογ ΌΥ Ὁ. 21. 

χΙκ, [χχκ] τ. ΞΡ, Μελχόν (0 Μολχόμ, 
δηά 50 58ῆ.λ: [ἴ ἰ5 ον δηον ἴῃ ργορεῦ παπῖε, δηά 
ποῖ “δεῖν Κίπρ," δηὰ 950 ἴῃ ᾧ. 3. 

ἽΣΓΙΝ, τὴν Γαλαὰδ (Ο τὸν Γάδ); ροϑϑίἷν 

τἰρμεῖγ, δπά βυρροτγίεα ὃν Ααι. ἱ. 13. 
2. ἀΡΡΕ Ο΄ συσεαί. Τίς ρδϑϑᾶσε, Απὶ. |. 

14, ΜὮὨϊοΝ τοϑ ΠῚ] 65 τη ἷ5, ἄοας ποῖ ςοηϊδίη ἴῃς 

ψνοΓγάϑ. 
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ΠΟΘ ὄρ. εἰς ἄβατον καὶ εἰς (δὲ οπι. εἰς) 

ἀπώλειαν. Με πιυϑὶ ΔΡΡδγεηῖν ἴαϊκε ἄβ. 845 ἃ νεῖν 

ἔτος ἰγϑηϑϊατίοη οὗ ὅπ, ίοτ Ο' υηάδετγοιοοῦ ἱΐ ἀοσυγαῖοὶν 

Ἔπουρἢ ἰηῃ ΧΧΧ. [χχχνἱ1.] 18, πϑργου, ἐπὶ τὸ ὕψος 

αὐτῆς. 

ΠΤ). καὶ βωμοὶ (2ΑΟ ρτεῖί. οὗ αὐτῆς; τεαάϊπηρσ 

ΡΓΘΘΝ; Ῥυϊ Μ.Τ. 5Ξεαπὶ ἕο ϊ ἴπε οοηΐοχεὲ Βοϊίοτ. 

ὙΘΎΡΤΝ. τὴν ἀρχὴν αὐτοῦ ; εἰϊῆεῖ τεδαϊηρ 

σι ΎΤε, οὐ γθηάδγίηρ ἔγεεϊγ, θυ σίνίηρσ ὰρ ἴποτε- 

Ὀγ ΔΏΥ αἰξεπιρέ δὲ ρὑγεϑεγνίηρσ ἴῃς ραγοποπηδϑίϑ. 

3. Ὦ. Ο’ ναεαῦ (Ὁ Γαῦλ ϑυπιπι. ἡ ἐσχύς 

(9); 50 Μ595. 22, 36 (δἀδάϊηρ Γαῦ, δπὰ οἴδοζϑ, 

βϑιρροτγῖεάα Ὀγ ἴννο Μ55. οὗ Κεηη. Κ. Η. σγαΐ ννου]ὰ 
δτηεηα ἴο ἽὩ, 

ΓΞ ΤΣΘΙ ΦΓΥΊΙ. Ο’ ναεαΐ (Ο λαδ.); Μ59. 

22, 36, δηὰ διπεί Βᾶνς καὶ διαδράμετε διὰ τῶν 

τριγχῶν (θριγχῶν). Βιυῖ αἴϊετ σάκκους δ Πᾶνε 

καὶ ἐπιλημπτεύσασθαι (Α κ. ἐπιλημπτεύεσθαι), ἃ 

νογῦ νῆϊοῖ τεπάετα Ηρ. οὗ Δ ἴῃ 1 54π|. χχί. 

15. Αα. ον “2 [45 ἐν φραγμοῖς. 

ΞΡ. Μελχόλ. ὅεεοη σ. 1. 

4.- ΡΟΝ 31] ὈΡΘ;Ώ23. ἐν τοῖς πεδίοις ᾿Ενακεὶμ 

(ΝΜ 5 οι. Ἐν. Ο τῆυ5 ἀουθ!]ν τεργεβεηῖβ ἴδε ἢγϑῖ 

ννοτά, οὐ την τπε οἵδε. ὙΠαβς ἰδίῖζεν ἴοοῖκ ͵5ο 

κα ἃ βοπιεννιαὶ οοττυρῖεα ἀἰϊπιοργαρῆν οὗ ἴπ6 

ῥτενίουϑ ἰεϊζεῖβ. Μ5. 88 (ἀπά 30 5}Η1)) ἐν τ. π. Ζὴβ 
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πεδίοις σου, 22, 36, ἀπὰ οἴπεια Ἔν. διέρρευσε τὰ 
πεδία σου, ϑγτήτη. ἐν ταῖς κοιλάσι διέρρευσεν ἡ 
κοιλάς σου. 

ΣΙΆΔΙ. (Ὁ τῆς) ἐταμίας. ὅες ου χχχί. 22. 

ΓΙ [5 τοπάεγεα Ὁγ ἐτ. ἰπ χ]χ. 16 [χκῖχ. 17] 

ΓΝ. Ο’ δάὰ ἡ λέγουσα ἴοτ Ξτηοοίη 688. 

5. ΤΊ ΥΞΟ 13. οὐκ (ΝΑῸ ργεῖ. καὶ) 
ἔστιν (ΑΟ ἔσται) ὁ συνάγων ; ἴῃ οπχίτεἰηνσ τΊϑν, 

ΠΟΙ πλὰν δαϑὶϊν Ὀ6 ἃ ἰδίογ δά αϊἰτίοη, ἃ5 ἴῃ βᾶπια 
Ῥῆγαβα ἰ5 υϑεὰ νἱίπουϊ [ξ ἴῃ 15. ΧΙ. 14; Ναῆ. {. 
18. 

6. Ο’ ναςκαΐζ. 8566 οῃ χὶνΐ. 26. 
7 [Χχχίχ. 81. ΝΠ, Ο΄ ἀο ποῖ τεοορῃῖβα τῆς 

Ἰητεγγοραιίοη. ΤΠ ΠἼ πιᾶν 6 σοη͵δοϊυγοα ἴο ἢανα 
δτίβεη ΠΌτη [Π6 ἰαβὲ Ἰεϊζεγ οἵ Σ᾽ ἱπχπηοα ατεῖγ ῥσε- 
ςοαϊΐηρσ, ίοσ, ἃ5 Ο' ἴον 5, ΓΝ Ὡν, νος ἢ ποῖν 

βεραγαῖδβ ἴπε ἵννο ννογάϑ, ἰ5 δὴ ἰπϑογίίοη ἰπ Μ.Τὶ 
222. ἐκ συνετών. Ο΄ τεδὰ ἴῃς ννοτὰά ἂς 

νΕ ἀο, Ὀυϊ πιδάς ἰξ ἴῃς Καὶ ρίςρ. (ποῖ εἰβονῆογο 
ἰουπά) οὗ . Οἰδμογνβς ΜῈ τηυβῖ βυρροβε {πεη] 
ἴο ᾶνς τεδὰ ὩΣ οὐ Ὡ)59Ὁ. 

7, 8 [Χχίχ. 8, 9]. ἸΒ 2 : ὮΓΏΌΣΠ ΓΟ. 

ὥχετο σοφία αὐτῶν, ἠπατήθη ὁ τόπος αὐτῶν, Ὀυϊ δὲ 
ἡπ. τὸ πρὸς (Ἀν᾽ τόπος) αὐτόν. ϑεθν ΑΙ γ, 1. ς. Ρ. 
201, οοηϑίογ5 ἡπ. (α σοτγιυρτίοη οὗ ἐπ.) ὁ τ. αὐ. ἴο 
τεργεϑεηῖ ἃ νᾶτίδηϊ οἵ “ΞΓἼ “Ἴ2), νἱΖ. ὈΓΙΣἾΘΘ ΓΘ) 
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(Ο!. ργείετβ. ΠΌΘ.)), δ 6 δοςογαϊηρ ἴο Πΐπὶ Ὁ) 

“ΒΗ [5 ἃ ρἷοββ, ἀπά {πεγείογα πησγοργοβοηϊοα ἰη Ο', 
1 ἰ5 980 ἔδυ ἰῃ ἔδνοιισ οὔ ϑοΐνν δι γ5 νίονν (ῆαϊ ἰξ 
566 158 ἱπηροβδϑί]ς ἴο βυδοιτιξς ἴον "ΒΔ δὴν ᾿νοτὰ οὗ 
5: ΠῚ ΔΓ ἀρροάγαησα ΏΙΟἢ 5041} δ 411 δῆϑυνοσγ ἴο 

τόπος. δὲ 5 γθηδογίηρ βιρροϑίϑ ὩΕΡ. Βυϊζ 5ιΓαὶν 

Ο’ τοδὰ Ὁ), δἀπιὰ δἂανν ἴῃ ἴτ ἴῆες τοοΐῖ δ), νυν οἢ ἰ5 

τοηαἀογοὰ ΡΥ ἴῃς 5δπὶῈ νεσγὺ ἱπ ἷν. 10. Εον τΠεῖγ 
ΜΠ] Πρ 655 ἴο 4550η16 ἴῃς ἀἰδαρρθάσδαηςς οὗ ἴῃε δῇ, 
8566 Οὗ νὶΐ. 10, ΧΙΙ. 2. 

...2: ἫΝ, δύσκολα ἐποίησεν (Ἰν, τοηαἀοτοά, 

ίον τῆς 5αΚε οἵ ἴπε [οἱ] οννίηρσ ννογάϑ, 85 ϑ'ηρ.). "δὲ ἰ5 
ἰταηϑἰ δίς τροπὴ ἴῃ τ. 32 [ΧΧΧ. 10] ἀπά Ὀγ ἀπώλεια 
ἰῃ χνἧ. 17, χὶνί. [Χχνἱ.] 21. 

ο [Χχῖχ. 10]. Ὧ" ΠΣ. ἐπιθήσουσιν χεῖρα 

(ΑΟ -ρας) αὐτῶν (Ὁ) Ὑ 9). [π΄ τῇς ράᾶββαρε, 

Οδδά. ς, ἴτοηι νυν ϊοἢ ἢ 58 5 ργοΟ Δ ΌΪΥ ἀτγαινη (πη 

ὨΡἽ 1322)), Ο΄ ννογε πῖογε 5:0 Έβϑ[ι] (οὐκ ἂν ἔκλεψαν 

τὰ ἱκανὰ ἑαυτοῖς ). Ὑδαΐ ρᾶ55ᾶρε 566Π|5 ἴο ἢᾶνε ἰῃ- 

δυοσποοά ἴῃς ΝΡ. Πογα, “σαρυΐϊϑϑεηΐϊ συοὰ ϑδυδηςοτγεῖ 

οἷ." Οοπιρ. ἰπ ΟὈδά. “Νοπης ἔυγαῖΐ οϑϑεηῖϊ ϑιβεςὶ- 

δητία 510] Ὁ" 
10 [χχίχ. 11]. ῬΕΦΗ.. κατέσυρα (Α κατη- 

ραύνησαλ Α5 ἾΦΕΠΣ ἰ5α ἴῃς νοτγὰ ἴῃ Οδδά. 6, νε 

ΤΑΥ͂ (ἢ Οἱ.) σοη͵εσίυτε μετα ΣΙ, 45. θεῖϊεῦ 

βυἰϊτίηρ ἴῃς ἰάεα οἵ ἃ ἢίἀϊηρ-Ρίαος. Ο΄ δοινενογ 
866ΠῚ ἴο ἢᾶνε τεδά 85 ννὲ ἀο, ἱπαϑπιιοῃ 85 ἴπον 
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τεργεβϑεηῖ ἘΣΤῚ (ποῖ, 85 Κίγομεν, ΌῪ ἀνασύρειν 15. 

χῖν!. 2, Ὀυ1) ΌῪ περισύρειν ἀεη. ΧΧΧ. 38, 16 Α᾽5 
νατίδηϊ ροϊηϑ ἰη ἰῃς 5δηὶς αἰγεςτίοη. (966 06] ἰ. 7.) 

ΠΞΠ). κρυβῆναι; τακίῃρ ἰξ 85 ΝΙΡῇ. ἰηδη. 

85. (73). 

Ἰ25Σ ἡ Νὴ ῬῪ τ. ὥλοντο διὰ χεῖρα 

ἀδελφοῦ αὐτοῦ (δ΄ σου; ΑΘ καὶ) γείτονός μου (Αφ 
αὐτοῦ) ; τεαάϊηρ (νἸτἢ δέμεν οὈνίουϑ οἤδηρε5) Ὁ ὝΞ, 

δηὰ ροϊπτίηρ ἴο {πε ονογίῆγον 85 σδιιβεὰ Ὁγ ἃ 
ὨείρηΡοιντ, ϑγδαὶ; 80ὸ ἴοο Οὐδά. 18---21. 

10, 11 [Χχῖχ: 11, 12]. ἋΡ}} ΡΟΝ καὶ οὐκ 

ἔστιν ὑπολιπέσθαι. ΜΟΤ. [5 οἰεαῦὶν τἰσῃς Ῥοίῃ ἴῃ 
[ἢ βἰορρίηρ ἀπά ἰῃ ἰακίηρ ' 85 δὴ ἱπηρεγαῖϊνε. 

ει [χχίχ. 12]. ΠΝ δὲ, ἵνα ξήσεται" καὶ ἐγὼ 

ξήσομαι (ᾧ οπι. κ. ἐ. ξ); ἃ ἀυρ ᾿ςδῖα τεπάεγίηρ. 
12 [χχῖχ. 13] ἸΠΖ, τὸ ἼΩΝ. Ο’ ναρα!. Αᾳ. 

ΤΠεοά. λαό. 
ΠΡΟΣΒ πρῶ 3. Ο’ ναεαΐ, ὈυϊΣ ΑΦ ὅτι πιὼν 

πίεσαι, ἀπὰ Ξο(θυῖ νι πίνων) Μ55.22,33, πὰ οἵδετο; 
46, 48, ἀπά οἴδεῖβ (αηπὰ 50 5}Η..) ὅτε πίνουσα πίη. 

13 [Χχίχ. 14]. ΠΡ. Ο΄ συαεας. 

ΠΥΞ. ἐν μέσῳ αὐτῆς. ῬτΟΡΔΟΪΥ ὙΣ Βδά 

(αἸϊεη ουἱ οὗ Ο΄᾽5 Ηςδ. ἴεχῖ (ἐν μ. αὐ. Ὀεΐπρ οἷν ἃ 
σἷοβ5) Ηδηςςε ἴπεν ἴοοκ ΠΣ 8ἃ58 ἴῃε 2ηἀ ρ᾿. 

ΎΠΟν πδὰ πο ἀϊδηουϊον ἴῃ ἀξαϊηΡ ψ ἢ “ ἰη 22 
[χχίχ. 23], ἰακίηρ τ ἤοινενοῦ ποτα 85 ἃ φοπηπιοη 
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πουῃ. Μϑ85. 22, 36, ἀπὰ οἴδοτα ῃᾶνε Βοσὸρ ἐν μέσῳ 
μέρους αὐτῆς. "Ἃ ἰ5 450 βιιρροτίεα ὃν Αα4. Θγηηπι. 
Τδεοά. 

16 [χχίχ. 172} ἩΡΥΦΕΡΙ. ἡ παιγνία σου; 

ΡοΙμαρ85 Ἴοηποοίίηρ ἴῃς τννοτὰ νἱτἢ γυῦθΌ, τε 

ἰάοἱ] πιοπιϊοηοά ἴῃ τ Κ χν. 13; 2 (τ. χν. 16. “Β, 
δοοογαϊπρ ἴο Οίὶ,, 5. ἃ οοττυρίίοῃ οὗ ἃ ρΐοϑβϑ, 

ὙΓΙΣΈΠ. 
ΑΝ ἐνεχείρησεν. 8566 οἡ ΧΧΧΝΙΪ. ο. 

ὩΣ . κατέλυσεν. ἸῺ’ ἰ5 οἰ τι] τῖγ τεπάογεά 

Χχν. 24 [χχχίΐ. 10]. 

ΠΌΣΔ Ὁ. ἰσχὺν βουνοῦ ὑψηλοῦ ; ἱηο!υάίηρ 

ἀουθι]655 ἃ σίοϑβϑ. " 

17 [χχῖχ. 18]. ΠΤ... Ὁ), συριεῖ (Ὁ ἐκ- 

στήσεται καὶ συρ. ἐπὶ πᾶσαν τὴν πληγὴν αὐτῇ). 

Τῆς οἶαυβδε “52... ἼἸὮΝ) ἰ5. ἃ ρἷοϑβϑβ ἔτοπὶ χίχ. 8. 

18 [Χχίχ. 19]. ὭΣ Κύριος Παντοκράτωρ. 

19---2ι [Χχίχ. 20---22].. ΤῊΐϊβ ράᾶϑβϑασο ἰ5 ἴο ἃ 
ἵατσε ἐχίεηϊς ἰάδηςοαὶ ννἱἢ 1. [Χχν1}.] 44---..46. 

19 [Χχίχ. 20]. ἡ 32. ἐκ μέσου (δ᾽ οπι. μ.). 

Ιη χίϊ. ς ἐν φρνάγματι, νὮϊ]ε ἰπ 1. [χχνί!.] 44 ἀπὸ 
δίοπε, εχρύεϑθοβς [Ππ6 ιτνοχγά. 

ΠΣ. εἰς (Α τὸν) τόπον. 56 οη ἶχ. ο [10]. 

ΝΣ, ἐκδιώξω αὐτούς ; ἃ5 ᾿πουρῇ τεδάϊηρ, 

ψ ΜΕΤ ) ἱπ 1. [Χχν]}.] 44, ὌΝ 

ἽΓΣ 8). καὶ τοὺς νεανίσκους ; ἃ ἔτες τοπάετ- 
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ἷησ. 90 ἰἴἰη 1. [Χχχν!].] 44 ψε πᾶνε καὶ πάντα 
νεανίσκον. 

ὝΡΕΝ, ἐπιστήσατε (Α -σεται)},; Ῥεῖδᾶρβ δῃ 

ΘΊΟΥ δγίϑίηρ ἔσγοηλ ἴῃ βουπά οὗ ἴδε (ο]]οννηρ ντε- 
στήσεται. ἴῃ 1. [Χχν!!.] 44. Ο΄ ανε ἐπιστήσω. 

δ ην", ἀντιστήσεταί μοι; δηά 50 ἴῃ ]. [Χχν]!.] 

44. 80 ἰη 7οὉ ἰχ. 1 "Σ᾽" ἰ5. ἀντιστήσεται; 

Ὅδη. χί. 2 ὨΓῚΘΨ (ργοῦδοϊγ νψε 5ῃμουϊὰ γεδὰ 

ὩΣ1»2), ἀνθεστήκασιν (Ἰμεοά. ἀναστήσονται). 

ΑΡρρδγεητῆν ἴῃ δδοῇ οα86 πον Τσοηπεοῖ ψ ἢ τ(ἢς 
τοοῖ Ἢ", ἀρρεαζίηρ, 6.5. Ρ58. Χχχ. 9 (ΤΊ 19}. 

20 ἰχχίχ. 21} ὩΣ ΠὉ᾽. συνψηθῶσιν (δὲ συνώ- 

σιν; ΑΘ συνψηφισθώσιν); 845 τπουρῇ τεδαΐηρ 

ΓΘ, Ιπ {πε ῥάγα]εὶ ρϑββϑαρε (1. [χχν]!.}] 45) 

ΜΟΥ. ἰ5 845 ἢεγο, δηὰ Ο' ἢδνε δραΐπ ἃ ραϑϑῖνε (δια- 

φθαρῇ). 
Ὁ"), κατάλυσις αὐτῶν. ὅ5εε οη το [Χχίχ. 20]. 

πη]. [χχνἱ1.] 45. ἴδε τεπάεγίηρ ἰ5 νομή. 

21 [χκίκ. 22]. ΤΡ ΠΩ) ΒΟ 3 Πρυν. καὶ 
κραυγὴ θαλάσσης οὐκ ἠκούσθη, Ὀυϊ ΑΟ καὶ (0 οπι. 
καὶ) κρ. σον ἐν θαλάσσῃ οὐκ ἠκ. Μϑ8. 88 κραυγή 
σου ἐν θ. ἐρυθρᾷ ἐξηκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῆς; 50 

(δυῖ οαι. ἡ δπὰ νἢ σον ἴον αὐτῆς) 22, 16, ἀπά 
οἴποτθ. ον ψουϊὰ ἀρρϑᾶγ ἴο ὃς ἃ οοττυρζίοη οἵ 

Σούφ, ν» ες Ὑ ἰ5. Ῥγο Δ ΪΥ ἂη οαγἷν ρίοςβ. Ἐογ 
Ο΄5 ἰπϑετῖίοη οὗ ἴῃς περαῖϊίνε 566 οὔ Χνυ][ὶ. 18. 

“Ἂμ, 
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22 [Χχίχ. 23]. Ὶ ἌΝ Ο’ ναεαί. 

ΠΝ, ὄψεται; τεδάϊηρ Ἵ ἴοτ . 

ΓΞ. ὀχυρώματα αὐτῆς. 5566 ου Ψ. 13 [ΧΧΙΧ. 

14]. 
23 [χχχ. 12]. Ὦ3. Ο’ ναεσαΐζ; Ῥεγῆαρβ ἔτοπι 

ῬεγρΙεχιν 858 ἴο ἴῃς τηϑδηΐησ. ϑοδινδιγ, 1]. ς. Ρ. 
202, βυρσροοῖβ [δὶ Ὁ ΤΔΥ Ὦανε Ὀδοη ἃ ρἷοβϑϑ οἡ 

128) . (ον (Ρ. 57, ν ετα 566 ἢἰ5 ἀϊδοιπϑίοη οἵ οἵἴδογ 

ςοη͵δοῖυτ65) σοηϑίάἀογα πῇ [6 ρῥυἰπιεῖνε γτεδαϊΐηρ ἴῃ 

(ἢϊ5 ραγῖ οἵ ἴῃς συ. ννᾶὰβ ΝΘ. ΠΣ 112). 
ΓλΣΣ Ἢ. ἐθυμώθησαν (δδ᾽ ἠθ.).. Ταῆΐβ 566 πὶ5 δῇ 

ΘΑΥΪν εὐτοσ ἴογ ἠθυμήθησαν (1.53); ἴοτ οἰβοινῆδγο 

ἴη τηϊ5 Βοοῖϊκ "Ἴ ἰ5 τεηάεγεά ΌὉγν φοβεῖσθαι (χνὶ]!. 8), 
λόγον ἔχειν (ΧΧΧνΙ. [Χὶν.] 19, ΧΙ. [Χ|1Χ.] 16). 

24 [χχχ. 13]. ΓΙ .3... πὶ ΠΣ. Ο΄ ναοάξ. 

Α4. ΤΠῃαοά. ταργεβϑεηῖ ἴπῸ οἶδυσε ἰγοπὶ "ἢ οη- 
νατὰ58. 56Η. αἷϑο οπιίῖβ ἡ ΠῚ, ΤΠ]5 ροτϊίοη 

(Ππογείογε 15 ργοῦδΌΪν ἃ σ]οβϑ. Τῆςδ τεπηδίπαάογ ἰ5 
πδεάςσά ίογ το ρδγ8}}ς 1561. 

25 [χχχ. 141. ΠΡ (Ρ ΠΡΠΠ) ΠΡτ 
δ Ὁ. πόλιν ἐμήν ; κώμην ἠγάπησαν. Ο’ διαά 

οἰἴ πον ἃ ἀϊεγεηΐ οἵ ἃ ἀείςοϊίνα ἰοχί. 
26 ἴχχχ. 158]. 923), πεσοῦνται ; τεδάϊηρ ἸΘῪ, 

8ἃ5 5 5σῆεινη ὃγ Ι. [Χχν]}.] 30, 'νῆεῦς ῥιφήσονται τα- 
Ρτοβοηῖβ “1. 966 οἡη νἱϊϊ. 14 ἴον οἴπενγ ἰπϑῖδηςεϑβ. 
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ἐπ ὩΜ3. Ο΄ ναεαΐ. 
27 [χχχ. 16]. Γ᾽ δΣ. ἄμφοδα. ὅ8εε οη νὶ. κ. 
ὙΠΤΊ3. υἱοῦ ᾿Αδέρ. 50 εἰδενβεγε (1 Κ. χν. 

18, 20, ΧΧ. [Χχῖ} 1; 2 Κι χιϊ, 3,24; Απὶ. 1..4). Ννο. 
(Ρ. 265) ἀείεηάϑ [πε ἔογγῃ, θοῖἢ οὴ ἴπ6 ρτοιυπὰ οἵ [18 
ἀπ]! Οστὴ οσσυγγεηος ἴῃ Ο΄, δηὰ οἡ ἴδαξ οὗ [ἴ5 θείην 
ακίη, οὐ δαυϊναϊοπέ, ἴο τῆς {[ἴ16 οὗ δηῃ Αϑϑογντίδη 
ἀεἰν ἀρρεαγίπρ ἰπ ἴῃ6 ψογὰ Αἀτγαγιτηε]οςὴ (2 Κ. 
Χν]]. 31, ΧΙΧ. 37). 

28 [χχχ. 61. ὝΧΠ ΓΙΣΦΘΘΦ,, (ΑΟ τῇ) βασι- 
λίσσῃ τῆς αὐλῆς (Π ἘῺΝ 

ὙΦ᾽. καὶ πλήσατε; Ὀυΐ Ο τρμεὶν πλήξατε. 
30 ἘΠΕ 8]. ἊΝ Ο΄ ναεαξ,; Ῥτοῦδοϊν ἃ ρἷοβϑβ; 

ίοτ ἴεν ἀο ποῖ {δ1] Ὧο γεηάεσ [ἴ (που ρἢ νατου 51 γ) 
οἰβεινῃογε ἰη τῃϊ5 Βοοῖϊκ. 

ὝΥΠ. ἐν τῇ αὐλῆ. 866 οῃ συ. 28. 

31 [Χχχ. 9]. ΠΣ ΝΡ]. οὐ (Α οὐδὲ) βάλανοι 

οὐ (φ" οὐδὲ) μοχλοί ; ἃ ἀουδῖςο τοηααγίηρ. 
32 [ΧΧΧ. 10]. ον, εἰς ἀπώλειαν. Ὁ το- 

ςαῖνο5 αἀΐνεῖθθ σγεπάογίηρβ; ἴῃ χχί. 9 σκῦλα, ἴῃ 
ΧΧΧΝΙΠ. [Χ]ν.] 2, χχχίχ. [χ|ν.] 18 εὕρεμα. 
ΝΒ ἌΡ. κεκραμένους (Β ΝΟ κεκαρμένους) 

πρὸ προσώπου αὐτῶν. ΤῊΣ 54π|6 ΗδςΌ. ἴῃ ἰχ. 26 
ἰ5 τοπάδγεὰ περικειρόμενον τὰ κατὰ πρόσωπον 
αὐτοῦ. ΤῊΪΞ5 οἵ ἰἴ56}Γ σογγοςῖς ἰῃς κεκραμ. ΣδΒ ἴῃ 
ὈοΙἢ Ρΐδςεβ ννὰ5 ςοππεςῖςα δὃγ Ο' νἱτἢ 9. 
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43 [Χχχ. 11]. . ἡ αὐλή. 866 οη ᾿. 28. 

ὮΔΠ. στρονθών. Ἴ86ε οῃ χ. 22. 

34. ΤΠΪΐβ Ὁ. 15. ἰὴ πε πιδίη εαυίϊναϊεηξς ἴο Ο 5 

χχνὶ, 1, ν μϊςἢ ἰα όνανοσ (δεῖ ἴπε ὁπα οὗ 1τῃς 

ΕΠΔπὶ ϑεςοτίοη. " 

35 [Χχχν. 15]. 2) "2. Συνετρίβη (δ) συν- 

τριβήτω); ἴο ἀνοϊά Δης σοροιηοσρἢΐβπι. 866 οἡ 

ΧΧΧΙί. 20. ; 

246 [χχν. 16]. "ΔΗ, ἔὄθνος. ΤὮς ΜΠ ἀγοϑεὲ ὈῪ 

αἀἰττορταρῆγ, ΓΝ) Ρτοςοααϊηρ. 

37 [χχν. 12} ΠΡ. Οἱ ταραί; κακὰ ( λαό.) 
ἢανίηρ (4]1|δη οὐ Ρείογε κατά. 

1. [χκνἢ.] «0 ΔΟΆΔΠ, γ πες, Οἱ σαεαν, 
2. ΟΣ Ὁ), Ο΄ ναραΐ; ον περ ἴο ἴῃς 

τοσυγγεηςσα οἵ ὯΙ. 

5. Ο’ δδὰ ἡ ἀπτόητος, ἡ τρυφερά. 
ΓΙ. παρεδόθη; ῬοΞΒΒΙΌΙῪΥ ἃ οοττγυρί ἰογηι οἵ 

παρελύθη. (οτηρ. νυ. 36 ΠῚ, καὶ παραλυθήσονται. 

πα Υρλ., ὙΠ. Οἱ νακαι. 

4. Ὰ, Ἴ). Ο’ ναεαί. Ὑῆε ννοτὰβ ἅγὲ υρ- 

σεκιοὰ ΒΥ ἶκ. ἣν 

5. 0.) 3, καὶ ἥξουσιν καὶ καταφεύξονται. 

ΡτΟΌΔΡΙΥ ποἰτποτ ἴοχὲ ἰβ τσ. Καοδά, ἢ (ον. 

(Ρ. 76) ΠΡ) ἢ. 0 ΡὈεβῇ. (δ οὐδ Ης οοπι- 

ΡϑΓ68 ᾿ΐ. 10, χχχν. 11. 
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γ. Ὀδν. ἀνῶμεν αὐτοὺς (τεδάϊηρ Ὠλὲ 5). 

(οτΡ. 15. ἰΐ. 9. 
ῬΊΤ. νομὴ δικαιοσύνης. 966 οῃ ἰχΧ. 9 [10]. 

ΡΒ. τῷ συναγαγόντι (715). 

Γῆ. Ο’ ναεαξ. 

8. ὈΣΠΏ3. ὥσπερ δράκοντες ; ΔρΡρΑΤΕΠΙΪΥ ἃ 

οοττυρτίοη οἵ τράγοι, ἱπδϑύθ ἢ 85 πε νογὰ "Ὁ 15 
8ῃεννῃ ἴο ὃς ποῖ υηΐδηλ 1] αγ ἴο Ο΄, Ὁν τπεὶγ τη ογίησ 
ἔριφοι ἴῃ Ἰὶ. [χχνῖ]}.] 40. 

9. ΡΩΝ. Ο’ σαεαΐ. 

Ὁ}. Ὁ’ ταεαΐ. 

11. πς ἌΡΣΡΣ; (ἰῆυ8 απὰ ποῖ ΠΣ. ες 

Βδοσγ δηὰ ει. ΑΙἰΦιοι. Ογί2.)λ ὡς βοίδια ἐν βοτάνῃ 
(δ 771). 50 Ρεβῆ. (βοδ») απὰ Νυὶρ. Ὑεὶ ῃϊϑ 

ΔΎΟ Κ5 τῆς Ηδῦ. ρταπηηηατ, Ἰνῃϊοἢ ἀσπιαηάβ ἴῃς 

Ρῖορ. (γα ηρἤησ). Τατρ. (Ν 55 Ὁ.) ἰ5 τίρῃε. 

(οττοςοΐ Οἱ.᾽8 ποΐε δοςοσγαϊηρν, δηὰ 566, ίογ ἴπε υ96 
οἵ ΠΡ πη οςοηποχίοη Δ] ἢ [τοϑῃίηρ, [ἐνὶ εν λεό. 

“. (λ. Ῥγδγ{ε ὁ. 8. ν. 
ΣΝ, ὡς ταῦροι. ὅεε ου νἱ!. 16. 

12. ΣΥΝ ΕΠ. Ο΄ ναεαΐί (ΔΑ ἐνετράπη ἡ 

τεκοῦσα ἡμᾶς; Ο ΜΝ ᾶϑῖ. ἐν. ἡ τ. ὑμᾶς). Το 
νος αἴὸ δἷϑο δῦϑοηϊ ἱπ Μ55. 23, 26, 86, 1οό, αηὰ 

ἰη 588. Τῇον ἀρρθοᾶγ (ἰῃ (0.5 ἔογπι) ἰῃ ϑυπηπι. δηὰ 
ΤΠποοά. ρον ἐν. Μ955. 22, 36, δπὰ οἴπειβ ἢανε 
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κατωρύγη. (οτηρ. ϑ5ΥπΊπι. ἰη Ῥ8. ἶχχ. [Ἰχχί.] 24. 
5ε6 Εἰς ου θοῖῃ ραββᾶρεϑ. 

ΠΣ. μήτηρ ἐπ᾽ (Ὁ εἰς) ἀγαθά. Αἱ. Ξυρρεκῖϑ 

Νὶς. ἱ. 12 85 ἴ86 ϑδουγοε οὗ Ο', νῃϊςῃ, 85 οοπηραγεά 
ἢ ΜΟ. ἄδγέ, ἀρρεᾶτγβ ἱποαρϑῦ]ε οὗ εχρ  δηδίίοῃ. 

ΠΩ) Γν͵ Ο΄ ναεαΐ. 

14. ΓΙΝΌΓΊ....3. Ο’ ναεαΐ. 

15. πῃ ἽΝ ΥἹ. καὶ κατακρατήσατε (ΑΟ ἐπ᾿ 

αὐτήν. Ο’ 5 οΒοίςε οἵ νετὉ ἰ5 βίγαηρε. Κατακροτ. ἢαᾶΞ5 
Ὀεεη βυρραβίθα (ςοπρ. ν. 31) [Ιζἴ ἰ8 οἴπογνίβα υῃ- 
Κπονῃ ἴῃ Ο΄, δἰ πουρὶ 1 ἰ446}1] ἀπὰ ϑοοῖς γίνε ἰΐ 
ψιτΠουξ τεβεγνδίίοη 85 οσςιυγγίηρ ἴπεγο. ΕἸςενἤοτο 
ἴῃ [15 ΒοΟΚ κατακρατεῖν τεηάεῖβ ἴῃς Ηἱρῆ. οἵ ΡΠ 
(υ. 43, νι]. 5), οὐ Καὶ οἵ ΒΩ (ΧΙ. [χ|ν]}.} 10λ 

Ρ͵ ἈΧΟΧΩΣ αἱ ἐπάλξεις αὐτῆς. 966 οη ν. 10. 

16. ΠΥΡῚ ΤΊ. μαχαίρας ᾿Ελληνικῆς. 8εε 

οη χχν. 38. 

17. ἸΌΝΏ. τὰ ὀστᾶ αὐτοῦ ( Υ}). 

18. 23 ἩῬΟ ΟΝ. ἐπὶ τὸν Βαβυλῶνος. Ὀυϊ 

Βα. ΝΑΟ ἰηϑεγῖ βασιλέα. 
19. Ἰ 737]. Ο΄ υαεαΐ. 

21. πῃ ΠΡ ὈΣῚΡ γεν. (20) ἐπὶ 
τῆς γῆς, λέγει Κύριος. (21) Πικρῶς ἐπίβηθι ἐπ᾽ 
αὐτήν. Ο΄, ποῖ υπαετγοϊδηάϊηρ “2, αἰνϊάεἀ {πε 
ϑδεηΐθησαβ ΨΙΟΠΡῚΥ (ππαάϊηρ 4͵50 ΠῚ ὉΝ2 ἰη τῃεῖγ 

εχ). ΑΙΓΠουρῇ πον τεδὰ τπῸ ἴαϑξ, ἑάο 'οσαϑ ἃ 5 

5. 19 
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ψῈ ἀο, Οἱ. ρίοροβεβ ἴο βυρϑίτυςε ὈΡ ἴογ ἀντι, : 

ἃ5 ἴῃ 15. ΧΧΙ. 2, 80 ἃ5 ἴο ΞΌΡΡΙΥ ἃ ουδ]εςϊ ἔογ ([ἢς 
ἱπιρογαῖϊνα. 

ἘΑΧΩΝ καὶ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐπ᾽ αὐτὴν 

(Ὁ ἐν αὐτῇ; ν᾿ οπ. ἴῆ6 ΨῃοΪς ; Α οη. ἐπὶ "0." 

ΤΏΔΥ ἰᾶνθ Ὀδοη τγεδα, δηὰ ἜΠΡ ἴο ταργαϑοηΐ 

ἀκειαν 
ἽΡΘ. ἐκδίκησον; [αἰ ΐπρ ἴο τεσορηΐβα τἢς 

Ῥζορεῦ πᾶγηβ, νης ὁσσυγβ αἶϑο ἰη ΕΖζεκ. χα ϊί. 23, 
δηά ἴπεγε ἰ5 ἰγεδίεα ἃ5 βυοῖ ὃν Οἱ. 

ὈἽΠΠῚ 27. μάχαιρα (3 Ὑ1) καὶ ἀφάνισον. "ἢ 

ἰ5 ΝΟΥ ΡοϑϑίΌΙΥ ἃ ρίἷοββ (45 Οἱ. βυρρεβῖβ) οἡ {πε 

[(ο]]οννίηρ ἱπηιρογαῖίνε. Τῆς ἰγαηϑίζινε βεηβε ΝΟ ἢ 
ἰϊ Πεγε Ὀδδῖβ οδπ Ὀς ρδγδ᾽ ] 6] οὨΪΥ ΌΥ σ΄. 27. 

ὈΠΙΤΙΣ, Ο’ συαεαΐ. 

22. ΥΝΔ. Ο΄ ναεαΐ. 

Ὁγ3, Ο’ τἀὰ ἐν γῇ Χαλδαίων. 
24. ὙΦ. ἐπιβήσονται; Ὀυϊ ΒΝΟ ἐπιθή- 

σονται. Τα νεγῦ ἀοςβ ποῖ οσσυγ οἰϑονῆογα ἰη [ἢ 15 

Βοοκ. Τῇαο οοτγγοϑροπαίΐηρ ϑσυὐνϑίδηϊνε ἰ5 σογγεςν 
ἰγδηϑἰαϊεα ἰπ ν. 26. 

533. ὡς (Ο οι. ὡς) Βαβυλων; ἀουδιῖες5 ἃ 

οογγυρίίοη οὗ ὦ Β., ρεγῆδρβ ἱπάαυςεα Ὀγ ἴῆε βουπαὰ 

οὗ γνώσῃ ἀνε] πρὶ οἡ ἔπ δἄγ. 

26. 5 ἜΣΟΟΣΝ ὅτε ἐληλύθασιν οἱ καιροὶ 

αὐτῆς. Ο΄ 5εεπὶ ἴο ἢᾶνε τεδὰ ἃ5 νὰ ἀο, οΥ ΡοΞ55:0} 
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ΠΥ ΡΌ, 85 ἴῃ 11. [χχν1.} 31. Καιρὸς 18 {πεῖτ τεπάετ- 

ἱηρ αἷϑο ἰῃ ὅση. νὶ. 13; [,4π|. ἷν. 18 [190] (όΐ:) ; 
Ὀδη. νἱϊ!. 17 (δηὰ ὃ ἰχ. 26); 2 (ἢν. χχί. 19. 

ΠΡ ΟΣΝ Θ᾽. τὰς ἀποθήκας αὑτῆς ; τίρμαυ, Ὀυϊ 

Νυϊρ. μᾶ5 μΖ εζεαμέ φμὲ οομομέρδηζ δαηε, ἃ5 τῃουρῇ 
1π6 νοτγὰ 'ννόγα οοηηοροϊοὰ νι ἢ Ὁ. 

Ὁ Θ)29 ΣΆρΌ. ἐραυνήσατε (Βκ ΝΟ ἐρευν. ; 

Α ρτεί. χα αὐτὴν ὡς σπήλαιον (δὲ οἴῃ. ὡς σπήλ... 

Ο΄ ργορδθϊν τεδὰ δ ἃ5 ἵνα ἀο. [Ιῃ 5. Ἱνί!. 14 ἴπὸν 

ἰτδηϑ]αῖς καθαρίσατε. “Ἢ ἴμεν 5θεηὶ ἴο πᾶνε τεδὰ 
83 ο.α} 10. οΥ 2. 

272. ἸΔΎΪ. ἀναξηράνατε. ὅεε οη ὕ. 21. 

ΠΡ .92. αὐτῆς πάντας τοὺς καρποὺς (Ὁ π. τ. 

κ. αὐ): ὶ ̓ τοδαϊηρ ὭΣ 

28, ἴ5)1 ΓΌΡ). Ο’ σαί. 
29. Φηρ Ἂς, θεὸν ἅγιον (ἽΡ Ὁ) 866 οα 

Ἰϊ. 
Ἔ 9), ῥιφήσονται. ὅεε οη χΙΙχ. 26. 

Δ ΡΞ. Ο΄ στυακαν. 

31. ὙΠ9. ἐκδικήσεώς (ΝΑ ρῥτεί. τῆς) σου 

(9. οὔ. σου); τεδάϊηρ δ ὙΠΒ5. 

32. ΩΣ. ἐν τῷ δρυμῷ αὐτῆς ; τεδάϊηρ ὙἼΖΝΞ, 

(οπΡ. (νἤδτε ΜΟΙ. ἅβτεε8 ΜΠ ΟἽ χχίὶ. 14. 
34. ὨΠΥΤΙΝ, πρὸς τοὺς ἀντιδίκους αὐτοῦ 

ὙΠ). 
19--2 
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ὩΣ δῦ. ὅπως ἐξάρῃ. Ἐοτ ἴῃς Ηερ. τοοί 

866 ου ἷν. 20, 8ἃπά ίογ ἐξαίρειν ἷἴπ δῇ δοῖϊνα 56η56, 

Χν ϊ. 7,  ἤοτα [ἴ τεηάεῖβ ἔς γοοῖ 2). 

36. ἐριθ) ὈἼΞΙΤ ἋΣ ΔἼΠ. Ο΄ νυαρα. 8εε 

ποῖς οὐ χίνι. 3.0. ὍἍ)ο. ἰ5 ροΐηρ ἴοο ἔδγ, 
νἤεη, ἰῃ πιαϊηϊαϊηίηρ ἴῆς δὔϑβεπος οὗ {πε οἶδιι8ς6 
ἴτοη Ο5 Ηδθρ. εχ, ἢε ϑᾶγϑβ (ρ. 46) “ ἔπον ἃγα 4]]} 
βίγηρὶε ννογάβ δῃηα εαϑ8γῪ ἴο ἴγϑδηϑίδϊε." ὈΝ 3 15 υϑεὰ 

Ὀυϊ οπςς εἰδενδθοτγε (15. χὶῖν. 25) οὗ ρεγϑοπϑβ (ςοπΊρΡ. 
ἴοο Ο᾽5 αἰδῆσυ!ν ἱπ χ νι. [Χχχί.] 30), ψ ὮΠῸ “Ὁ 

᾿8ῖ50 ἰ5 δοπηεινῃδῖ γᾶγα. 

37. ΣΝ Ο΄ ρτγεί. μάχαιραν ἐπὶ τοὺς 

μαχητὰς αὐτῶν; ἀῃ δοοίάεηίαὶ τερειἐίοη ἔγοηι ἴῃς 
5 ΠῚ ΑΓ ᾿νογὰ8 οἵ ὑ. 36. 

38. ὙΠ. Ο νυαραί. ἈΠ ννὰ5 τεδὰ Ὀγ 5Η., 

ὙΠ νῆϊοἢ Μϑ55. 22, 36, δηὰ οἴμοι ἄρσζεο [{ ἰ5 

μαγὰ ἴο ἱπιασίης [δὶ Ο΄ νουϊὰ υὑπάοτ πε οἰγουπ)- 
οἴδηςοθς ἢανο οπιἰἰἰοα {π6 νοτὰ, δαὰ ἰΐ οἱοοὰ ἱἰπ 

{πεῖς Ης. ἰοχῖ, 
Ὑ3)}. καὶ καταισχυνθήσονται (5). ἢ ςἢ 

5 ϑυρροτγῖςά ΌῪ 58. χονίϊ. 7. ὅ86ὲε ποχί ποῖςδ. 

ΣΟ ΑΝ Ὁ Θ᾽ 3). καὶ ἐν ταῖς νήσοις οὗ (ἐξ σου ; 

Αρ οπι.) κατεκαυχῶντο. Ὅ6ὶ. ρΡοϊπῖ5 ουἱ παι 5. 
ΧΟν. 7. 5εζγνεὲβ ἴο οοτοςοῖ ἼΘΕῚ ἴπ656 ννογάϑ. 

ΩΣ ἤστα. ᾿ο’ γεδὰ ΝΣ, ἴΠπυ5 ἐαρεπίγίπρ ο 
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8ῃ δδεΐγν οοτγτυρίίοη. Κεπη. 48 δ5 ναγίαπϊ8 “ΠΣ[ 

Ὁ, ΝΘ, ὉὉ ἘΝῚ συλ. βυρροτγίς Μ.Ο. 
(ἰσχυροῦ, δηιὰ Μυϊρ. ογίεα. Αα4. Πα5 εἴδωλα, 

Ταγρ. ἈΓΉΒΌΣ,, Ὁ νἈἰοῖ, 45 Οἱ. ροϊπεδ ουξ, δ ἰϑ 
νουϊ Ἔχοσρίίοη τεπάεγεὰ ἴῃ {πε ργορῇῃοῖϑ. 

39. ὮΝΝ, ἐνδάλματα. ἴπ 15. ΧΙΪ, 21 Μὰ βηὰ 

θηρία, χχχίν. 14 δαιμόνια. 

ὈΝΤΙΝ, ἐν ταῖς νήσοις; τακίπρ ἴπε Ψψτοηρ 

86η56. 5. χίϊΐ, 22, κχχὶν. 14 ἢανα ὀνοκένταυροι. 

ΠΣ} ΓΞ. θυγατέρες σειρήνων. 50 ἱπ Μίς. 
.. 8. 
ΡΣ εἰς τὸν αἰῶνα. 866 οη ἰϊΐ. 5. 

ὙΠ). ἠϑζηγοη, Οἱ σακαι. 
41---43. ὙΠ5 ρᾶβϑαᾶρε βίγοηρὶ)ν ταϑο 65 νί. 

22---- 24. 
42. 12). ὅ8:ε ου νί. 23. 

ΓΦ 33}. ἱππάσονται παρεσκευασμένοι (Β" 

παρασκ.; ἐξ παρεσκ. ἱππ.} (οπιρ. ἴπ6 γεπάεσγιηρ 

ἴῃ νὶ. 23. 

"2. ὥσπερ πῦρ. ὅ8:ε οἡ νί. 23. 

44--46. ὅεε «ἶ5ο0 ηοῖε5 οἡ χίίχ. 19---2:. 

44- Ἰὼ. Ο’ συαεαὶ (Α( τόπον). 

"ἰ. [χκνἢ} 1. Ρ 22, Χαλδαίους ; ἀουδεῖεβς 
τεργοϑοηςηρ ἴπε6 οτἱσίπαὶ! γεδαάϊησ, ϑυθϑοαυςηῖν 
αἰϊογθὰ ὃν ἴῃς ἤρσιυτε οὗ Αἴρα9ςῃ. Οἴδπενῦ ἰπϑίδηοος 
τε ἰουπὰ ἰπ Ὁ. 41, χχν. 26 [ΧχΧΙϊ. 12], νπεγα 566 
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ποῖς. ΑΚ ἾΝο. 5405 (ρ. 246), 115 ϑβρεςίε5 οἵὗἁ οἱρῇεγ- 
τ τηρ τᾶν πᾶνε Ὀδοη δάορίεα ἀυτγίπρ ἴῃς τἰπις οὗ 
[δε Βανγ]οπίδη οαριϊνιν. ὙΠεγε ἰ5 ΠΟ γεάϑοη ἴο 
ΒΌΡΡΟΞε δι ἰξ ννὰβ8 Κπονῃ ἴο [ἢ ρτορπεῖ, οὐ ὄνεη 

δίζεν πῖ5 {ἰπ|6 ει ρ]ογεά ουϊοςίἀς Ῥα] 65:16. 

ΓΙ. ἄνεμον καύσωνα. 

2. ΠΥ ΟἽ. ὑβριστάς, καὶ καθυβρίσουσιν 

(Α -βριοῦσιν ; Ο -βρίσωσιν) αὐτήν; τοδάϊηρ Ἵ ἴογ 

Ἵ. ΜΊΏΊ. Πονννογ 15 50 ἴα τίρῃι (ςοπιρ. χἰϊχ. 36), 

Ρυξ νε 5ϑῃου]ὰ γεδὰ ὈΝΪ, ἴῃ ογάεγ (ἢδι θο(ῇ νεγθϑ8 

ΠΊΔΥ Ὁς τοηι ῆς 54π16 τοοῖ. 

πίῃ ὙΠ 3. οὐαὶ ἐπὶ Βαβυλῶνα (τεδάϊπρ 
Δ). - 

3. (Ὁ) ὙὙἼπῦ ὙΥγ κε. τεινέτω (γγ 6 πππι ρτεῖ 
ἐπ᾽ αὐτήν; Ο ρῥτεῖ, ἐπ᾽ αὐτῇ) ὁ τείνων. 1 566πὶ5 

τεπιρτίηρ ἴο τεδὰ ὃς, δΔηά 50 πὴ ἰαῖεσ. δε (ἤθη 

οὔἱξ 25 ὙΠ ἴῃ δοοογάδπος ν τ Ὁ (Εοτς Ο΄ς 

οπηϊπϑίοη οὗ περαῖϊνε 566 οἡ Χν τ! 18.) ουδι1655 
ἴπογο 15 ϑοπΊς οογγυρίίοη ἰη ἔπε εχ. Τῆς Μ.Τ. ἰ5 

Παιϑὴ ἱπάδοὰ ἰῃ ἰἴ5 οοηϑδίγιςζςίοη ὥνϑὰ- δ Ἶνς 

“}), ἄνεὴ ψνῆεη νὲ σοηηεςοῖ ψ]Ὦ ἈΝ οὗ τ΄. 2, δυΐ 

γεῖ 1 458 ἴῃς δανδηΐαρε ονϑγ τπὸ γεδάϊηρ οὗ [πε 
ηεραῖίνε (ΜΠ 25 ὙΥΤ' τεϊαϊ πεά), [παι [ἴ πλᾶκεβ ἴῃς 

58ΠΊ6 ροβοῇβ ἴο Ὀς δἀαάγαϑβεα {πτουρσπουΐ [ἢς 56η- 
ἴδεηςο, δηὰ ἀοοβ5 ποῖ, ἱκε ἴῃς οἴπεγ, γεαυΐγα ἴπδῖ 

[πε ἤτδὶ ρᾶγῖ δῃπουϊὰ τγοίεγ ἴο ἴπε Ὀεβίερσοα, ἔπε 

βδεςοηά ἴο ἴϊε Ὀεϑίοροιϑδ. 
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ΡΣ, περιθέσθω ; τελάϊηρ ΔρΡρΑΥΘΏΓΙΥ ἸΌΝ 

Νγο. αἰβοὸ βιιρρεϑβῖβ ΠΌΣ.. 

Ὁ Ἴ3. ᾧ (ἐξ ὡς) ἘΕΕῚ ὅπλα αὐτοῦ. (ζοπιρ. ΧΙνὶ. 

[χχνἱ.] 4, θώρακας. (οτ. (Ρ. 7277) 534γ5 παῖ Ο΄ 5 
γεηἀεγίηρ οὗ [ἢ 5 δηὰ ἴῃς ὑγεσεάϊηρ νογὰ ροϊηϊβ ἴο 

ἃ τεδαΐηρ "Ὁ νου ὈΡΤῊῚ, ν ἤεηςα ἣα Τσοη]εοΐυγαϑ 

8ἃ5 ἴῃς οτἱρίηδὶ, "25 (ἀξ 44674}) ἀχοα ΧΟ ΆΟΝ 

5. ΧΛῚ ΤΣ ΟΥΡ. ἀπὸ τῶν ἁγίων Ἰσραήλ; 85 

τπῃουρῇ [Πε τἰὐϊδείνς (10 ἀεῆδηςε οἵ στη) πηδγ) ννεσγε 

ΔΡΡΙΙεαὰ αἴγι υκίνεϊν ἴο ϑγαθὶ. [1 1. [Χχχν].] 29. 

ἴῃς οοπίοχί (ἰπτ νὴ βανοα [ποῖ ίγοπι [Πἰ5 ρδῖ- 

τίου δ΄ ΕΥΤΟΣ, δηαὰ 50 1ἰπ 1]. 2 (νπογε ποννανοῦ 566 

ποῖ). Τῆς ἔγοαυξηον οὗ ἴπε οχργεβϑίοη ἴῃ ϑαίδῇ 
βῇῃοιυ]ὰ οἵ 1156} ἢδνε σιατγαςα [ἢς ἰγαηϑίδίοτς βυΠ- 

οἰσηεν. 
6. ΘΠ. ἀποριφῆτε. ὅ5εε οῃ ν΄. 14. 

7. 29. . Ο’ τακαΐ. 

8. “Ἴ, ῥητίνην. ὅ5εε οη ν]!. 21. 

9ο. ΠΠΒ᾽. ὅ:ε οἡ ἰ{]. 22. 

10. ΑΑΡΕ ΧΟ τὸ κρίμα αὐτοῦ; ποῖ ἱπη- 

ΟἸγίηρ δὴν ἀϊβεγεπος οὗ ἴεχί. [Ι͂ἢ {Πυϑίγατίοη οὗ 
τς τπουρδῖ ἴπᾶὲ τῆς τὶρῃῖβ οὗ τῆς ΠοΙΥ παίίοη (οῦ 
ἱπαϊνίά 41} ἰηνοῖνε ᾿ἰυὰἀσπιεηῖ προ ἴπε δποπΥ 

ςοπρ. (350 6.) ἴῃς 86 οὗ ΓῚΣ ἴῃ [5. ἱχὶϊ. τ; Ρ5, 

ΧΟ. 1. 
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11. ὈΝΟΟΦΤΊ. τὰς φαρέτρας. 980 ἴῃ ἘζΖεῖ.. 

ΧΧΥΝΠ, 11. [Ιη 2 5. νϊ. 7) ψε πὰ χλιδῶνες (ὀγαρε- 
ἐξι5), ἰῇ 2 Κὶ. χὶ. 10 οἱ τρισσοί (44 ἐγέρίο ἐλέμρε), ἴῃ 
(δηῖ. ἱν. 4 βολίδες (»εἰξεῖζα5), ἴθ 2 Οἢγ. χχιϊ, ο τὰ 
ὅπλα. Τῆι τῆς ψογὰ ννὰβ ἔογ {πε τηοβὲ ρατῖ ἃ 
Ῥυ2ΖΙε ἴο {πε ἰγαπϑϊαῖογβ, Τῆς ργορϑῦϊε τηεαπίηρ 
15 ἡοπα οὗ [Π656, Ὀυι «ἀέφζάς. 

ὩΡΌ. βασιλέως (δ -ων, ἐξ -ως). Οοιῃρ. ν. 28. 

9]. ἡ ὀργὴ αὐτοῦ. (οχρ. ἐγχείρημα ἰῃ 

ΧΧΊΝ. 20, ΧΧΧ. [ΧΧΧν]]ϊ.] 24. 

Ἰ57Π. λαοῦ αὐτοῦ; Ὀυϊ Μ85. 26, 36, 41, ἀπά 

οἴμετϑ (δηὰ 50 581.) πᾶνε ναοῦ αὐτοῦ. Τῆς τεδάϊηρσ 
οὗ ([δς υποΐΔ4}5 566 πΊ5 ἴο ἥανε Ὀδδη 8η δα ογου. 

12. ὯὍ). σημεῖον; δῃὰ 50 ἴῃ τ. 272. 966 οἡ 

ἴπς οἵδπεγ μβαπά ἴδε τεηάεγίηρ ἴῃ ἵν. 6, 21. 

ἽΦΏΣΙ.. φαρέτρας (δὲ -τραν, ἐξ᾽ -τρας). Τῆε 

ννογὰ βϑδοηβ, οηρ ἴο ἔπε ἱπῆμπσδηςς οὗ γν. 11, ἴο 
ἢανε Ὀξδεη δοςοίἀεηΐα!ν βυρϑιϊτυϊεα ἔογ φύλακας, ἃ 
(τεαυεηΐ ταηαογίηρ, ἰουηὰ ἤεγα ἰῃ Μ55. 22, οὔ, δπὰ 
οἴδογϑ, (απ 50 5Η... 

ΝΗ. ὅπλα. ὅ8ες οἡ χ . το. 

13. ἼΡΥΞ ΠΙες, ἀληθῶς εἰς (ΣΑ ἐπὶ)τὰ σπλάγχ- 
νασου; (Ἴ 83 ΓΌΟΝ). Ααᾳ. ἀλήθεια πλεονεξίας σου. 

ΘΥΠΊηΊ. γαηάοτς ᾿ξ ΌῪ πῆχυς. Ψυ]ρ. δεάαίι» 2γαεΐ- 
σοῖς ΜΖ. Τἢε ἐχργεββϑίοη ἰη Μ.Τ. ἰ5 ποννενοσγ ἃ 
βίγδηρε οὔθ. Οἱ. ρύοροϑεβ Ὑ2 ΓΏΌΝ). ΓΙῸΣ οσουτγϑ 
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ἰπ Νίρῃ. ]οὉ νὶ. 17, χχΙ. 17, ἴῃ ἴῃς 8εῆϑε 20 δέ 62- 

πηριῖτλεα. 

14. ἸΦΒ23. κατὰ τοῦ βραχίονος αὐτοῦ ; ἃΡ- 

ῬΑΓΘΠΕΥ πη δοοίἀεηΐαὶ βυρϑετυϊίοπ οὗ δη Ἔαυδὶϊν 

(Δτ ]Πἶᾶτ ἑογηλϊᾶ. 

ὙΓΘ ΟΝ 3; διότι Πληρώσω σε; ἴδ. 50Ρ- 

ρογιίπρ ἴῃς 5βἰπιρὶα "9 δραίηϑδὶ Ὡξὲ "3, μοι ἰαϊῖεγ 

ἰϊ ἰς ἀἰθουϊε ἴο ἴα ἰπ {πὰ βθηβε οὗ σηρείγ. Οἱ. 

ϑυρρεδῖβ Ἵϊδὲ θοὸν 2. 

ΤΊ. οἱ καταβαίνοντες (ΤΣ ΟΥΓ 7). Βιυϊ 

ΡοβϑίδΙν κ. 5 ἃ οοσγυρίίοη οὗ καταπατοῦντες. ἴῃ 

5. χνί. 9 ὙΠ 5 τεπάεγεα ὈΥ καταπατήσω. 

15---ι9ς. ΤῊΐΒ ραϑβϑαρε ἴ5 δἰ πγχοβὶ ἰἀδηζίοδὶ νυ 

χ. 12---16, ννῆσγε 566 ηοΐία5. 

17. 22). ἐματαιώθη; Ὀὰαϊ ΑΟ (85 ἰη Χ. 14) 

ἐμωράνθη. ᾿ 
20. ΓΙΣΡΌΘ ἼΞ. ἐκ σοῦ (Ὁ ἐν σοί, ἀπά 50 

Μ55. 22, 23, 26, πὰ οἴπειβ, δηά 5Η., {15 ἰαϑῖ 

νἱἢ ἴῃς οἵπεν τοδάϊηρ ἰη πιᾶγρ.) βασιλεῖς. 1 τῃς 

βτοῖ Ὁ νεῖε ΌΥ δοοίἀεηξς ἴακεη ἰηῖο [πε ρτενίοιϑ 

ψνοτγά, τ 5 ν ἱἢ τῆς σοηίμϑίοη οὗ ἅ δπὰ Ὦ (ἰογ [ἢἰ5 

8566 ΧΧ. 17) Μου]ὰ ςοπιρίπε ἴο ργοάυςε Ώ, δηὰ 

νου ροὸ ἃ ροοὰ νᾶν ἴοινατὰς Ἂχρ]δἰηίηρ βασ. 

ΤῊ 5ᾶπ|6 πιἰςγαποϊδιίοη οὗ '᾿Θ ποννενοσ γϑοὺγβ ἴῃ 

ν. 22 ἴῃ ΒΝ. 
22. ἌΣ ἸΡῚ 3 ἜΧΕ... Ο΄ υσεα. Τῆς 



295 ΤῊΕ ΡΟΒΙΕῈ ΤΕΧΤ ΟΕ ΕΚΕΜΙΑΗ. [11. 22 

{γδηϑ᾽δίουβ α'5ϑο ἴδ κε τῆς ργεσεάϊηρ δηαὰ (ο]]οινίησ 
οἶδυδεβ ἴο οἤδηρε ΡΪδ4ς695. 

23. ἩἸΘΧΊ. καὶ τὸ γεώργιον αὐτοῦ. ἘΠ5εινῆετγα 

ἰπ Ο’ γ. ἰ5 ποῖ υβεὰ ἴῃ [δϊ5 βεῆϑε. [πη 6εη. χχνί. 
14 ἴξ τεπάειβ ΠΩ, ἴῃ Ῥτγον. χχίν. 30 [45], ΧΧΧί. 

16 [χχίχ. 34] ΠῚ), νμΠς ἼΘΙ ἀρρεξᾶτγβ εἰβεινβεγε 

ἃ5 δύο (βόας, τ 8. χὶ. 72), κόχλαξιν (ι 5. κίν. 14), 
ζεύγη (βοῶν, 15. ν. 10) 

258. το ΠΣ. τὸ διεφθαρμένον ; ῬτοΟΌΔΟΪΥ 

ἰακΚίηρ ἴῇε Ψψοτὰ 85 ἃ βυδϑῖ. () Ἀγ." ΞΘ οἵ 

Ἐ Ζεκ. ἰχ. 1) 

ὙΠΟ. ἐπὶ (θυῖ ὲΑΟ ἀπὸ) τῶν πετρῶν. 
27. ΟἿΣ ΓΙΌ. βασιλεῖς ἄρατε; θὰ ΑΟ 

βασιλείαις ᾿Αραρὲθ (Ὁ -ρέτ) Μ5. 88 βασιλείας 
᾿Αραρέθ, δἀῃιὰ 4“. 5Η. (νι ἢ -ράθ). ἤΑρατε ἰ5 

ἀουι]655 ἃ σογγυρίίοη. 

Θ. παρ᾽ ἐμοῦ; ἃ 5ἰπι1]΄ πιίδῖακε ἴο {παῖ οἵ 

Ῥ5. χῖν. [Χχ]ῖν.] ο, ψβεγε "22, σόγέισεα ἐπιδέγ μη η 5, 

Δρροδῖβ 85 ἐξ ὧν. 

ἽΡΩ. βελοστάσεις. Τῇἢςε νοτγὰ ἰ5 υϑεα ἴο 

Γεπάεγ ἽΞ, α δαΐῤϊεγέη.γανι, ἴπ ἘΖεΚ. ἱν. 2, ἃπὰ 

ΡΠ, ἃ :υαἱελ-ἴσεσεν, ἰῃὰ Ἐκεῖς. χνὶϊ, 17, χχὶ. 27 [22]. 

Ιη Νδῇ. {. 17 ([15 οηἷν οἴμπεγ ὀσσυγγεπςς) ἢ ΟΒΩ) 

ΔΡΡΘΔΙβ ἃ8 ὁ συμμικτός σον. Ο΄ ννἃ35 ἴπι5 ἀπᾶς- 

υδίηϊοὰ ἢ ἴα Ἰτνογὰ, 

ἽΘΌ ΓΡ᾽3. ὡς ἀκρίδων πλῆθος. ἽΘΌ οκουτς 
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ἤδγα οηἷν, δηὰ ἴῃς νογραϊὶ τοοῖ ἰ5 ἑἐουπὰ Ρυΐῖ νος 
(Ρ5. οχῖχ. [Ἐχνἱϊ.] 120, καθήλωσον; οῦ ἱν. 1, 
ἔφριξαν). Ἡεηςοε Οἷς (Δίϊυτε ἴο ἱπϊεγργεῖ τ ρῃεγ. 
56ες ΕἸε] 5 ποῖς ίογ ἀϊβουβϑίοη οἵ ἴῃς 'ινογὰ. 

28. 7. ἀναβιβάσατε ; οοττυρίεα ἔτοπι 

ἁγιάσατε (τεδὰ ὈΥ Μϑ85. 22, 36, πὰ οἴπεῖϑ, δηὰ Ὁγ 

5Η.), δηὰ ατγιϑίηρ ἔγοπὶ ἴῃς ἀναβ. οὗ [ἢε ρῥτγενίοιιβ 
οἰἶαυϑδε. Βυϊῖ 566 οἡ χχίϊ. 7. 

25 , τὸν βασιλέα. 

Ἴ. τῶν Μήδων καὶ πάσης τῆς γῆς. [Ιἰ ἰ5 

οἰεαγ [αὶ Ο' οσαηποῖ ἢᾶνα ἢδὰ ἴδεϑε ινογάς, 'νῆδη 

τεπαεσγίηρσ νΣ ΌΥ ἃ ϑἷπσ. Τῇεν δἃγὰ ἰπογείογε ἃ 
σ͵]ο55, ργορδῦὺϊν ουρρεβίεα (τουρῃ τἢς δὔϑεπος 

ίτοπι πεῖν ἰοχί οἵ ἴπε ρσὶοβϑ ψνῃϊο ἢ πον ὁπά5 ἴδ ν. 
ἴῃ ΜΙΤ. ὅεε ποχῖ ποίε. 

ἸρΦ γ 29 Τ᾿. Οἱ ναραί (Α καὶ πάσης 
τῆς γῆς ἐξουσίας αὐτοῦ) ; οἰεατὶν ἃ ρίοθβθ. Τῆὲ 
τηᾶ5ς. ρίοηῃ. ἢ85 ἢο δηϊεοεάθεηῖϊ. δ'ο.᾿ 5 οοπιηδηῖβ 
ου [ἢϊ|5. ὦ. (ΡΡ. 83 ἴ,, 143) ἀγὰὲ ΌΥ πο πιδᾶῃβ ᾿οῃ- 
νὶποϊηρ. ; 

20. πρῶ. . ἐθραύσθη; ἰοοΞκεῖγ. Τῆς νεγὺ 

οοουτς Ὀυῖ τἤγες τἰπ]ὲ5 ἰῃΏ ΜΊ. Ο’ ννεζὲ πιοα 
ϑδυςςοϑοίιϊ ἰῃ 15. Χὶ!. 17 (Κ 4|), ἐξΊρανθη, Ὀιζ 566 [5. 
ΧΙΧ. ς, πίονται. 

ΎΠ. ἐνεπυρίσθη ; κυ πὸ ἼΓΧΤΊ. ΤῆΘ 

Ἡορῆ. ἀοεϑ5 ποῖ, ἰΐ ἰ5 ἴγι!α, οοσυγ οἰϑεῖνπογο, Ὀυϊ οἡ 

δοοοιπηῖ οἵ ἴῃς ρδτγλ 16] }5π| 15 ργοῦδῦϊν γίρῃϊ Πογα. 
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31,32. ΓΙ ΞΡ : ΓΥΡΌ. (32) ἀπ᾽ ἐσχάτου 

τῶν διαβάσεων αὐτοῦ. 

32. ΘΝ ΠΝ. καὶ τὰ συστέματα (Β" Ο 

«στημ-) αὐτῶν (ΑΟ αὐτοῦ). 1Ὲ ἰ5 ϑΞἴταηρε [ἢαῖ Ο΄ 
5ῆηουϊα πᾶνε γοπάδγεὰ ἴῃς νογὰ γρμγν (ὅλη), ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴῃ [15 ἴννο οσουγγεησαβ ἴῃ ἴῃς Ῥεπίδίευςἢ 
(νϊςἢ νουὰ πδίυγα!ν ἔγοηι ἴῃς βυ δ] οῖ-πιαῖζεγ ὃς 
ΘΡΘ οί ν (γα παν ἴο [ενν5 ἀννε! ἶησ ἰπ Ἐργρῖ, νἱΖ. 
Εχοά. νἱΐ, το, νὴ]. 1 [5]}, θυξ 4150 ἴῃ 15. χχχν. 7, 

ΧΙ. 15. [Ιηὴ ἴῃς οηἷν οἴδποσ οσουγγεῆςς οὗ ἴπε ννοτγὰ 
(Ρ5. ονίϊ. [ονΐ.] 35) ἰἴ ἀρρεᾶγϑβ 85 λιμένας οἵ λώμνας. 

ὅγ2). ἐξέρχονται; ἰοοβεῖγ. Τῆς νεγρ ἀοας 

ποῖ οὐσοὺγ οἰβοινῃογε ἴῃ 15 Βοοκ. Εοτγ Οἱ 5 {γεαῖ- 

τηεπῖ οὗ ΓΒ 566 Οὐ νἱ!}. 15 δηὰ χν. 8. 

33. ὈΩΞΓΤΞ. Οἷἶκοι (Ὁ -κος) βασιλέως Βαβυ- 
λώνος ; τεδαίηρ 3. Βασ. 5:65 ἃ ρἼο55, ϑυρρεἌίεά 

Όγ ϑυοἢ ραϑβϑαρεβ 845 Χχχχί. [Χ].] 4, (ΧΙ ΗΠ. [1.1 12, 1.3}. 

34. "3 Ὁ ΝΥ] (Ὁ) ὉΘΘΠ (Ὁ) ΣΝ 
ῬὰΝ ὟΣ (Ρ) Δ. κατέφαγέν με, ἐμερίσατό με, 

κατέλαβέν με σκότος λεπτόν, Ναβουχοδ. 8. Β. 

Τῆς νεγῦ "Δ οσουγα πεγὰ ΟἹΪΥ ἴῃ {Π|5 Βοοῖ. ΕἾ56- 

ψ Πότε Ο' τοπάογα ἰτ πηοϑῖὶν ΌγῪ ἐκταράσσω οτ ἐξίσ- 
τημι. Οἱ. (Ρ. χΧΙ) ργοροβεβ 15. Τῆς νατίεῖν 

ἰη ροϑίτίοη οὔ “3 "Ὁ 3) ϑυρρεκῖβ ἔπι {πε ννογάβ ἃτε 

ἃ ρἷοββ ἱἰπ Ὀοῖῃ ἴεχῖβ. σκότος λεπτὸν 56 6ΠῚ5 ἃ 

εσοττυρτίοη ἴογ σκεῦος κενόν. Μ58. 22, 36, ἀῃὰ οἴπετβ 
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σῖνε Ῥοῖῃ [Π656 45 ἃ οοηῆδξε γεηάογίηρ, κατέλαβέ 
με ὡς σκότος λ....κατέστησέ με ὡς σκεῦος κα 5}. 
4150 γῖνεβ κατέλαβεν (Ὀείοτγε ἐμερ.), ἈΡΡΆΓΟΠΕΙΥ ἃ5 ἃ 
οοτγυρίίοη οὗ κατέφαγεν. 

34,35. “Ν ὍΘΠ (Ὁ) ΠΡ. (35) ἐξώσάν 
με οἱ μόχθοι (ὶὲ ἐχθροι) μου καὶ αἱ ταλαιπωρία: μου; 
τεδαΐϊηρ “ἽἼΦἢ ΘΠ. Οἱ.᾿5 οοη]εοσίυγα (ρ. ΧΧΙ) 

ἘΣ.) (ον ΝΝ ἰβ θατγεὰ ὃν Οἷ 5 υϑᾶρθ 6Ἶ56- 
τνῆογο. 966 οἡ ἰν. 13, 20. 

37. ὈΔΓΙ... ΡΟ. Ο΄ ναεαί. Τῆς τεαπηδϊηϊηρ 

ννοτάς αἵ δην ταῖς 'ϑεῦε 'π 411} ργοβδθ ιν δοβθηῖ 

ἔτοπι πεῖς Ηςρ. ἰεχί. Εογ “5 566 ου ἴχ. 10 [11]. 
ΠΡΊΝ. Ο’ σαεαΐ. 

38. Ὑ) ὈΝὴν, ἐξηγέρθησαν. Μ8. 88 (βυρ- 
Ῥογίεα ὃν 5η.) ̓ δἀἀβ οἱ παῖδες αὐτῶν (5 }}). 

50 22, 36, διιὰ οἴδεοῖϑ, οἱ νεανίσκοι αὐτῶν. Τῆς 

τοοῖ “) ἰη {Π|5 586η586 ἰ5 ποῖ ἰοιπηα οἰφοννῃοτα ἰη ΜΏ,., 

8Δηα ἔδησε πΠΊΔΥ πᾶνε δεθη οπιεα Ὁν Ο΄ 45 υηΐη- 
τε] ΠΠρῚ0]6. Ὁ ἰ5 τίσ εν τεπαεγεὰ ἰπ ἰΪ. 15 (ὠρύοντο) 
8Δη6 ἰοοϑβεῖν ἰῃ χχν. 30 [χχχίϊ!. 16] (χρηματιεῖ δι). 
Ϊηῃ Ηοβ. χί. 1ἴο ; ἅΔ᾽π|. {Π. 4, 8 ἰζ ἰ5 {ταηϑίαιϊοα 

ἐρεύξετα. [1 ἰ5 ἴπυ5 4οεείόέςφ τμαῖ ἴπ6 ρῥγεβεηῖ 
στεεκ τοχὶ πᾶν ὃς οσοτγυρίςα τοι ἐρεύξονται. 80 
Αα. Τμεοα. τοη ον ποῖα ἰη ἴῃς βεοοηὰ οἶδι56. 

30. Ἄγ 9). καρωθώσιν (δ καθαρώσιν); ἃ νοτὰ 

ηοῖ ἰουπὰ εἰξεινῆογε ἱπ Ο΄. Οἱ. βυρσρεβῖβ ἔπαϊ [Πα γ 

γεδὰ ΒΩ, 
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40. ΟἽ ἧδ᾿. καὶ (ΑΟ οπι. καὶ) καταβίβασον 

(δ 5 -σω) αὐτούς (ὉΠ) ; 

41. Ἰϑῦ. Ο’ συαεαί. ες οἡ σ΄. 1. 

43. 2) Υξ. Ο΄ συακαϊ. 

“4. Ὅλ πῃ. ἐπὶ Βαβυλῶνα. Τῆε 
5ῃογῖογ τεδάϊηρ 5. ΡγοῦδὈΪν τῖρῃς. (Οἱ. ροϊηῖβ ουϊ 

τῃαῖ ὃ δ ταῖρσῆῖ, [τ ἰ5 ἴσας, εαϑὶϊγ (41} ουἱ Ὀείοτε 

5. Υεῖ ἱπαϑπιυοῖ 85 (4) ἰξ ννὰβ ποῖ Βεὶ δυϊῖ 

Βαδγίοη (νυ. 34) νος μαὰ Ὀδοη τῆς ἀενουτεῖ, δηὰ 

(ὁ) τῇς ρᾶγδ! 6] 5πὶ οὗ ἴῃς οἶδυβε Ὁ... ἀξ 71: 

ἴῃς ἰδησυδᾶρε ιι56ςἀ ἴῃ [5. 1Ϊ. 2; Μὶς. ἱν. 1 ἰῃ τοίδγεπος 
ἴο Ζεγισαίε»ε, πα ἰσαῖεϑ ἃ οἷν οἵ παϊίοη ποῦς δἷ5ο, 
ἢς {πΠ|πΠΚ5 1 Ὀεδῖ ἴο σοηδίαεν Μ.. ἴο οοπίδίη ἃ 

δίοϑϑ, ρεγμδρϑ δοϊ τ αϊεὰ ὃν [πε ἰετῖετϑ οἵ γῸΣ 

44-9. “Ἀξ᾽.. ΛΟΊΓΏΔ. Ο΄ ναρ. Τπε 
οαυβε οὗ ἴῃε οπιίϑϑίοη ννἃ5 τῆς 5ἰ πη] γγ Ὀεΐῖννδεη 

ΡΒ ὍΔ5 ΓΙΘῚΠ Σ ἀπά Ὧ55) Ὁ533}0 Ὦλ 
50. ἼΠΏ. ἐκ γῆς. Υιε «δῃ οηἱγν ςοη͵]εςΐυτα 

ἴπατ ἴῃς νοτὰ ννᾶϑ οὔβουγαὶϊν νυετῖεη, δηὰ {παῖ 
υὑπάοΥ [ἢδ656 οἰσγουπιοίδηςος ἴπ 6 ἱπῆμποηςο οἵ τἢ6 (ο]- 

ἰονίηρ ννογὰ ὉΠ ἀεϊογηίηεα τῆς τοηαοτίηρ. 

52. ΓϑΝδ, πεσοῦνται. Τῇςε νεγῦ δηὰ οοττο- 

ϑροπάϊηρ κυῦϑῖ. πᾶνε Ὀσεδη 5ιςςοϑϑί ἶν ἀοα]ς ν ἢ 
Όγ Ο’ ἰη {πεῖν οἴπεσ οσουγγοῆςαβ. Ηδεγε ργοῦδῦϊν 
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οὈβουγίν οὗ νυττἰηρ 45 ἴπε σᾶυ56 οὗ ἴῃς πικἰϑίγδη5- 

Ἰατίοη. 

53. ΓΝ δ. κ.. ἜΡΒΡ, ὀχυρώσῃ (Ὁ ὑψώσῃ) τὰ 

τείχη (Β" τὰ ὕψη, δ δ, ὕψη, ἰξΛΑΟ ὕψος) ἰσχύι 

(ΑΟ -χύος) αὐτῆς ; ἀρράτγεπὶν τεδαϊηρ ίογ 

ΌΥ πῃ ΘαΥΙν εὐτοσ ὨΊΘΠ. (οπιρ. (ἰ. τι8:) χν. 20; 

Πουῖ. χχνίϊ, 52; 15. ἰΐ. 15, Χχί!. 10 ἴογ ἴῃς Τοοη- 

ποχίοη οἱ Δ δηὰ ΤΊ. 

5. ἈΠ) 57). ἠχοῦσαν. “ἃ τᾶν εαϑιϊν Ὀὲ 

ἃ δίοβϑβ, ἱπίγοάυςεά υηάεγ ἴῃε ἰηβαεηςε οὗ ν. 22, 

χχχὶ. 34, ψἤογε "Ἴ δηὰ “2 ἂζε σοῃηροῖεα. 

ἐ6. ΆΣΓΩ πρυ. ἐπὶ Βαβυλῶνα. "ἃ δ 

ννᾶ5 ΡγοῦδΌν ἃ δ σε ροη ὃν, δηὰ (ουπὰ ὃν Ο’ 

αἰγεδὰν ἱποογρογαῖθα ἰπ ἴπε ἴεχ. Τῇον ἴἢυ5 

οτηϊττοὰ τῆς ψτοηρ ννοτγά. 

ὙΦ. ταλαιπωρία. ὅεε οη ἰν. 13. 

ἽΠΠΩΙ. ἐπτόηται. 

ὈΓ ηοΌ. τὸ τόξον αὐτῶν (ὈΣΙΦὉ). ννε πιᾶὰν 

ποῖο ἴδαὶ (Π15 ἰ5 ἴῃ ίογγῃ (7 νι ἢ δπὰ Ὦ νττπουΐ 

Πάᾶρο5ἢ) δάοριεα ὃν Βαεῦ δηὰ [)6ε]. ἤθγε 85 νψγε]}]} 
ἃ5 ἰῃ 5. χχχνῖ. 15 δπὰ Ϊ5. ν. 28. 566 ἴδοὶγ 

“μοί. ΟΥἿ., οὐ τῆς ἰ451-παιηεά Ὁ 

ἀχος ὃν 2. ὅτι ὁ θεὸς ἀνταποδίδωσιν αὑτοῖς 

(δ " οπ. αὖτ.); τεδαϊηρ ὈΓῚς δ 3. 

Ὁ Ὁ ΓΝ. (572) Κύριος ἀνταποδίδωσιν (δὲν 
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οπῖ. Κύρ. ἀντ., δῶ" ἀαό.; Ὁ" ρτεῖ. αὐτός; ΑΘ δἀὰ 
αὐτῇ τὴν ἀνταπόδοσιν). Ο΄ 5 ἀρράζεηΐ οηχἰβϑίοη οὗ 

Εν ΌΥ πο πιδᾶπϑ ἱπΊρ 1165 Ποοαϑϑασ ν ἴπαῖ [πον 

ἢδὰ ποῖ ἴδε ργεβεηῖ Μ.Τ. ὅεε οὐ χχίϊ. 30. 

57. ἘΠΣΟΙ. καὶ μεθύσει μέθῃ (5εε οη ἰϊϊ. 1). 

Τῆε οἤδηρα ἴο τῆς 3τὰ Ὁ. ννᾶὰ5 σοῃβϑδαιεπητδὶ οὐ [ἢ 6 

ψντοηρ αἰνίϑίοη οὗ [ἢ6 νέγβϑεϑ, 845 ἰξζ ἱηνοϊνοά (ἢς 
οἶοβε οοπποχίοη οἱ 1ῃ15 νοῦ ψ ἢ (ἢ6 ρῥγεσεαϊηρ 

οπδ. 

ΓΓῚΠΕ. Ο΄ σναεαϊ. 

ΠΡ ΉΞ.). Ο’ ναεαξ. 

ἜΗΝ ὌΝ. Ο΄ ναεαύβ. Τῇε εοἶδυβε ἰ5. Ῥοτ- 

τονε α ἴτοπι Ὁ. 30. 

58. ΓΏΌΪΠ. τεῖχος; ἴπυ5 ἀρτοείησ ψ ΜΟΙ. 
οὗ γσ. 44. 

ΓΏΓΤΣ. ἐπλατύνθη (ΩΓ). 

Ὁ). καὶ οὐ κοπιάσουσιν. ἙἘσοτ ἴσο ἰηϑογίίοῃ 

οἵ ἃ ποραῖϊνε 5ες οἡ χνίϊ, 18. 

ἰνἼΔ ὈΌΝΟΝ ΡΥ ΥΥῚΒ ὈἿΘΡ. λαοὶ εἰς κενόν, 
καὶ ἔθνη ἐν ἀρχῇ ΓΛῸΝ ἴῃ τῆ 5 πη΄ ρᾶβϑαρο, 

ΗΔ5. ἰϊ. 13, Ο' ννεγε 53] 1 ῇΕνΥ πιοόγαὰ βυσοαδβϑίυΐ νυν 
16 8οπιεινῃαῖ ἱπίγεαφυσης “13 (λαοὶ ἱκανοὶ... ἔθνη 

πολλά). Ρετγίες᾽ οοπ)εοίαγα! ἐπιεπάδιίοη (].ς. Ρ. 
50) οὗ εξ ἴο ΖΝ) (οςοτῃρ. τἢϊ5 τοοῖ ἴῃ ΝΊρῆῃ. ἴῃ 11. 

25, χν]!. 12) 5 ἃ σοοᾶα οηα. Τῆς " πιᾶν δαϑιϊν πᾶνε 
(4]Ἰδη ουὲ [πτουρσῇ τῆς “ἼὩ ργεςδάϊησ, ἢ 16 ννὰ 5304] 

τηούοονοσ ραΐη ἃ ρᾶγδῖ]ε} 15ηὶ ἡ γα 
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59. ΤΣ 35 ὙΥΘῪ ΠΝ. ὃν 
ἐνετείλατο Κύριος Ἱερεμίᾳ τῷ προφήτῃ εἰπεῖν τῷ 
Σαραίᾳ; αἰϊετίηρ 'ἰπ ογάοσγ ἴο ἄρτεε πῆοῦε ΠΘΔΥΪΥ 
ΜΙ τῆς ἰαησυᾶσε οὗ δυο ρϑϑϑᾶρεβ 845 ΧΧΥΙ. 

[Χχχῆ].] 8. 

ΡΤ, παρὰ Σεδεκίου. 

ΓΦ. ἄρχων δώρων (8). 50. Τατγρ. 

(ΓΩΡΙΣ 3. Μυὶρ. 2γένιοοβε ῥγοῤλέδέαε ἰ5 οὈ- 

50γαε. ΙΝ) 5εεπὶβ ἴοο ἀδγίωηρ ἃ ςοπ)εοΐωγε. 

Ιου ε1655 85 ἴο ἴῃς 5επθε οὗ 'ῷ ϑυγη. 15 ἰη τῇς 
τίσῃϊ, (Σαραίας δὲ ἦν) ἐπὶ τῆς ἀναπαύσεως ([Πιι.5 
5Η.. οοτγγεοῖς Μ58. 86, 88, ν»ῃϊοἢ τεργοϑεηΐῖ 5 Π1ΠΊ. 
ἃ5 ἐπὶ τῆς ἀναβάσεως), (2γίριες 97) 4ἢε σατεῤῆηρ- 

2,αεέ, φμαγίεγοκαςίε- ρεη 67 , 

6ο. ΠΣ, Ο’ ταεαί; ' δῷ δαὰ ἑνί. 

62. ΓῊΝ. Κύριε Κύριε (δ οπι. Καὶ. 29). 

ό4. ΠΝ. τῶν Χαλδαίων (ΣΑΟ" τῶν κακῶν, 

9" κακῶν); 8η οδγὶν σίοϑβ5, 5: δϑετυϊεα ον ἴῃς τοχίῖ. 

δ... ἼΣ ἸΒΌΝ. Ο΄ συαεαί. “ἢ οἰεατγὶν δδ5 

ἴο ἀο νυ} “ἡ νῃο ἢ πᾶς Ὁ. 58. Α.5 (Οἱ. ξυρρελῖϑ, 

“Δ... Ἵ πιὰν πᾶνε οτίρίπα!!γν βἰοοα ἔπεγε, δηὰ ἴΓ 

50, οἡ τῆς τεπιονδὶ οὗ ἴποβε νογάς ἴο {πεῖς ργοβθηῖ 
Ρίαςε, “ἡ πιᾶὰν εἰϊμοῦ ἰηϊεπίοηδ]]ν οὐ Ὁγ δοοίἀδηΐ 

(ΟΒογης, 7μ1γοά. 19 εὐαῤ5. ὦ, δι, 5ϑαὰγ5 τῆς ἰατῖογ) ἢανε 
Ὀεεη ἰγαηϑίειγε ἃ ἢ τ. Τῆς 56η56 νν}}} 6 “Τὸ 
ΠΟΥ 5Π4}} Ὀ6 ννεδγγ, ἴπυ5 ίαγ ἂτὸ εἴς." 

5. 20 
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11].2,3. Ο’ νασαΐς. 
4. ΩΣ. τῷ ἐνάτῳ (Α ἑβδόμῳ; Ο δεκάτῳ). 

Ἔν. 566Π15 ἴο ἢᾶνε σοπηε ἰῃ Ππεγα Τῆγουρἢ [πε πιίϑίακε 
ἰη χχχίχ. [χὶνὶ.}}.1, Βεγε 58ες ποῖθ. ΏΠς θοῖῃ Α 
δηὰ Ο ᾶνε ἴδετε ἴῃς τὶρῃμὲ τεδάϊηρ, Α ἰ5 ἢεγα υη- 
Β0ΟΟΕ55{1] [ἢ [5 ἐπχεηάαδίίοη. 

Γ"Ὶ. τετραπόδοις (Ὁ δαάς λίθοις). ἴῃ 2 Κ. 

ΧΧν. Ι “Ἴ ἰ5 ἰγαηϑαϊεα ὃν περίτειχος. 

6. ὉΠ ΠΦΓΩ ὙΝΧΥῚ ΦΠΞ. ἐν τῇ (Α0" 
οπῇ. ἐν τῇ) ἐνάτῃ τοῦ μηνός (Ο ρτεί. ν ἰῇ δῖ. ἐν μηνὶ 

τῷ τετάρτῳ). Ο΄ 5 τεηάεγίηρ ἰ5 δοοίἀδηΐα!ν ἀε- 
(εςἴΐίνε, ΧΧΧΙΧ. 2 δυρρὶγίηρ τῆς τινογὰβ. νος ἢ ἅτε 
ἤεγε ἰδοκίηρ. 

7. ὙΠ ΝῊ ὙΠ. ἐξῆλθον; τὶ ρμεῖγ, τ 5 

Κεερίηρ οἰοδεσ ἴο ἴμε ατεεκ οὗ Κίηρϑ (συ. 4). 

ΟΓΙΤΞ. ἀνὰ μέσον τοῦ τείχους (Α τῆς 

πύλης) καὶ τοῦ προτειχίσματος ; εΧρίπαίοτγν. 
ὃ. ΟΊΧΤΙΝ, αὐτόν. 

9. ἩΓΕ. εἰς Δεβλάθα. "ἢ ΝᾺ αἴὸ δυϑοηϊ 

αἶΞο ίγτοπι Κίηρϑ (υ. 6). 

Π. ΓΊΞΙ.. μύλωνος. 80 ἰπ χχχίχ. [χὶνὶ. 

) Οὐ. ἰῃφογῖς (αίϊες Βαβυλώνα) καὶ δοῦναι αὐτὸν 
εἰς οἶκον τοῦ μύυλ.; ἃ ἴγαςο οἵ ἰγδαϊξίοη. 

12. 23. .. Ο΄ τυαεαΐ; δῇ ἰπβεγίίοη ρεγῃδρϑ 

βιρσρεκῖοά (50 Οἱ.) Ὁγ 2 Κ. χχίν. 12. 

257 ἽΔΩ). ἑστηκὼς κατὰ πρόσωπον; ἴδυ5 
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τεδάϊπρ ἽΘΨ, Βοῖῃ ποίνενεγ 5δῃουἹὰ ργορδδὶν δὲ 

ἐπιεπάβά (5ο 61.) ἴο (7.9) ΩΨ, 45 ἴπ Κίπρϑ (υ. 8). 
Εογ ςοηζιβίοη οἵ ἢ δπὰ "Ὦ 86εςε οἡ ΧΧ. 17. 

13. ὈΡΦΥΎ, τῆς πόλεως. Μ.Τ. ἰ5 Ὀοττονεά 

ἔτοτη Κίηρϑ (ῦ. 9). 

14. ΓΙ - 29: Πδῶ. καὶ πᾶν τεῖχος. ἴῃ Κίηρϑ 

ἰδ εἴς ΠΕ Ἢ δεἶθε (νυ. 10) 15 ἰαςκίηρ. 

17. ΣΦΙ. Ο΄ δϑὰ καὶ ἀπήνεγκαν (ΟΓΓ οπλ.). 

Κίηρβ (νυ. 13) μ858 Ἰδζὴ) 

18. ΣΊΘΠ ΤΙΝ. καὶ τὴν στεφάνην. 90 4150 

Εχοά. χχνῖϊ. 3, ἀρραγθηΐν ἰακίηρσ τῇς νογὰ 85 

εαυϊνα]επῖ ἴῃ β5εῆϑε ἴο Ϊ, νῃίοῃ {ΠΟῪ τεπάθγ ἴῃ 

ἴῃς βδπ|εὲ 'νᾶὰῪ ἰη Εχοάα. χχν. 24, 25 [23, 24]. Ο΄ 5 
ογαϊ πᾶν γεπαεγίηρ οἵ Ὁ ἰ5 λέβης, εἰσ. ἰ. 13. 50 

ΔρΡΡραγθηςὶγν Αᾳ. ϑγυπηπι. ποῖα. 

ὈΓΠΝῚ. καὶ τὰς φιάλας. ἴπ Κίηρϑ (υ. 14) 

Ο΄ ἐταηπϑὶτεγαῖς ([οο56]γ) τῆς ννοτὰ. Φ. ποννονος 

ἌΡΡεδῖβ ἢ ποτ 8ἃ5 [15 γεπάδσίησ ἰῇ ΝυπΌ. 
ἵν. 14. Ο΄ δεῖς δαὰ καὶ τὰς κρεάγρας. ΤΙΐ5 νοτγὰ 

σοηογα  ν γοηοΓ5 δγυζο οὔ ΠΝ Οηςς (2 (ζῇς. ἰν. 

11) ἰἴ τεργθβϑεηῖϑ Ὁ, [τ πιᾶὰν ἱπεγείογε (45 δῃ 

αἰϊογηαῖϊνα τεηάογίησ ἴο στεφάνην») ἀο ἴπε 58π|Ὲὲ 

ἄυζν Πετε. [|η ἴμαῖ οαβϑς ΣΊ ὙΙΘ ν 11 θὲ ἀπτερτγε- 
Ξοοηϊοα. 

20--2 
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ΣΡΊ ΠΝη. Ο΄ συαεαί. Τἢϊ5 νοσγὰ ἰ8 ογάϊη- 

αν τεπάογεὰ ὃὉν φιάλη. [ῃ Κίηρϑ πονενετ (Ὁ. 14) 

ἰϊ ἰ5 ἰδοκίηρ, ἀπὰ 50 πᾶν ψΜὲὶ] θὲ ἃ σίοβϑθ ἤδγε δπὰ 
δσοηυπηα ἴῃ τ. 10. 

ΓΊΒΣΣ ΤΙ. Ο΄ συαραίἥ. ΤῊεΕ ψογὰ οσουτβ ἰπ 

ἴῃς ποχί συ. 
ΤΠ ἀῦονο δοοουηῖ οὗ ἴπε56 ννογὰς 566 η15 ὑγοίει- 

ΑΌΪε ἴο {παὶ δάορῖεὰ ὃν αἱ. Δοοοτγαάϊηρ ἴο Πίπὶ 
(ἢς ἤγϑι ἔνο ϑυδϑίδηζινες ἰη ΜΟΤ. ἀγα ἴῃοβε ννξίςἢ 

ἃτ6 ποῖ τεργοϑοηΐϊοα ἴῃ Ο'. 

ΠΡ. Ο’ σναεαξ. 

10. ΣῚΡ ΓΙΝῚ ΣΡ Γιὰ Ὁ ΈΘΣΤ ΤΙΝ, 

καὶ τὰ (ὶξ τὰς) σαφφώωθ καὶ τὰ (πᾺ0" τὰς) μασμα- 
ρώθ (9" τὰς μασμαωθ); ἰῇτ5 ροϊπιϊπρ ἴο ἃ ςοη- 
δ ἀεγαῖς σογγυρτίοη οὗ ἰεχῖ, δηὰ ἴο ἴῃς οπχὶΞϑίοη οἵ 

ἱ οΧλ.}} 

ΓΛ ΒΤ Τιδς. Ο' ναεαί. Τῆς ψνογάβ καὶ τοὺς 

ὑποχυτῆρας, ΜΉΤ βίδηά ἴῃ [ἢ]5 ρίδαςς, 5δεοπὶ ἴο ὃὈς 
ἃ βέζοπά τεπάεγίηρ οἱ ἼΔΥ ΤΙΝῚ. [τ ἰ5 ἱπ ἰἴ5ο} 

6} |Κκεὶγ {πὶ ὋΣ ψνουά οςουγ ἴῃ Ὀοζῃ τῦ,, δηὰ {{ 1 
ἀϊά, Ο΄ νουϊὰ βοαγοοῖγν τεπάσγ ἰτ αἰ εγεητν ἰη τῆς 
ἔνο. 

ΓΊΒΘΣ ΓΝ). καὶ τὰς θυίσκας. 850 ἷπ Κίηρϑ 

(νυν. 14); ΝυπΊΌ. νἱ!. 14 εἴς. 

20. ΓΑ ΣΣ. τῆς θαλάσσης. ἴπ ΚίηρΞ α͵950 

(τ. 16) ἴῇε συδεῖ. ἰγουδ]εὰ Ο΄, νῆο τῆογε ἔγδηϑ8- 
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Ππγαῖα (μεχωνωώθ). ἴπ ἴδε Τεπλρίς 85 δυΐτ Ὀγ 

ϑοϊοτηοῃ ἴδε "Ὁ (“ Ὀά56ε5}) νεγε ὑπάδγ ἴῃς ἰανϑῦβ, 
ν ΠΠ 6 τῆς Ὀ01}}15 συρροτίθα τῆς “5ε4" (1 Κ. νι. 25, 

43). εξεηςς Ο᾽᾽5 5ιιδϑιτὰτίοη οὗ θαλ. εγθ. Α5 
ποννενοῦ ποτα ἰ5 ηὴ0 τηδητίοη οὗ τῆς Ὁ1115 ἰῃ τῆς 

Ρᾶγδα οὶ ρίδος ἱπ Κίηρϑβ (νυ. 16), {πεν πιᾶν ὃὈε δη 
εατὶν ἱπϊεγροϊδιίοη ἰπ τῆς Μ.ΟΤ. Πετε. 

ἜΡΙΝ Ὁ ΞΟ. Ο’ ναεαί. Τῆς ψογαάς οοςιγ 

ἴη Κίηρϑ (υ. 16) ἰη Μ.Τ. δπὰ Ο᾽. 
21. ἌΡ, πῶν ΓΖ. τριάκοντα πέντε 

πηχῶν. ΒΟΙΝ ἰοχῖβ οἵ Κίπρϑ (νυν. 17) ἄστεε νῖῇ 
ΜΟ. πεσε 85 τεραγάβ ἴῇς πυπῖθεσ, ννῃ οι 4150 οοτ- 
τεβροηάϑ ν τ πὶ σίνεη ἰη 1 Κ. νῖϊ. 15. [31]. [ΙΕ [5 
Παγὰ ἴο δοοοιιηῖ ίοσγ ἴπε εγγογ, ἐνεῆ οἡ ἴῃε 8550Π1ρΡ- 

τίοη [ἢδϊ πυπιθοτα νογα δῖ Δν ρεγοα οὗ ἴῃς ἢίϑδίοῦν 

οἔ ἴῃς τεχῖ γεργεβεηϊεα ΌΥ ἰεϊῖοεγϑ (ΠΠ) δπὰ Ὁ) 

2122. κύκλῳ (Τ᾽ οπι.); τεδάϊπρ 3 2Ὁ, 'νῃϊςῇ 

Οὐσυζϑ ἰη νὉ. 22, 2323. Εογ Ο΄᾽5 τεπάδηουν ἴο δόορϊζ 
1Π1|5 πιοάς ίογ σεῖζίηρ ου οἵ ἃ αἰἸδηου Υ 566 οἡ 
ΧΧ.Ί ΊΙ. 

22. τὸ μῆκος ; 3ῃ οΧρίδηδίογν ἰπϑεγίίοῃ. 

29 ὉΠ). ὀκτὼ ῥόαι τῷ πήχει τοῖς δώδεκα 

πήχεσιν; ΡΓΟΌΔΟΙΥ ἃ ρΐοβε ἰη Ὀοῖῃ ἰοεχῖβ. Τῇπαῖ ἴη 

Ο΄ ἀρρδζεηῖϊν ταϑῖβ ὕὑροη ἴπε οἴαϊεπιεηξ ἴῃ Ὁ. 23 

παῖ τῆς τοῖδ] πυπιῦΌςγ οἵ ροπηεργδηδῖθβ ννᾶβ οπς 
Πυπαάτοα. ΤΠΐσ, δἰϊοννίησ οὔθ ίογ δαςοῇ ὄοογησε, 
ψου]ὰ ἰεᾶνς εἰσι ίογ εδςῇ οἵ [πε “ ἵννεῖνε οσυδ ῖ5,᾿" 

ϑρεοϊβοὰ ἰη σ΄. 21. 
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23. ΠΡ. ὃν μέρος (ΒΑΟ ρτοΐ. το); ἃ ἔζεοε 

δηὰ ἱπάεδεά ἰηδοοσυγαῖα γεπδγίηρ οἵ ἴῃς ΗςΌ., νὨϊςἢ, 
ἃ5 ἰΐϊ οίδηδϑβ, πηιιϑὲ τηδδη οϑ αὐ (7 ρ"7) σἱάες, 1.6. 10- 
τυαγάς ἐαεΐ τυΐϊμα, Ὀὰς 15 ἴπ 411 ργοθαθι  ν σοτγγυρί. 

24. ΣΤ ἀπὰ ΠΒυ ΓΝ, Οἱ σαραί (0 

Σαραίαν ἀηὰ Σοφονίαν). 

25. ὉΡ ΠΡ ὙΥΤΊ). καὶ (ΑΟ ἰπ8. ἐκ τῆς 

πόλεως ἔλαβεν) εὐνοῦχον. 
ἽΦ. Ο’ νακαΐ; Δρρδτεηεν εγγοπθουβγ. ΤΠε 

ΜΟΓα βἴδπάβ ἰη Ὀοῖῃ εχίβ ἴῃ Κὶπρϑ (Ὁ. 19). 

26. ΠΓ 3. εἰς Δεβλάθα. 80 ἴῃ Κίηρϑβ (συ. 

20), θυῖ ἴπεγα ἰπ σ. 21 ψε ἢᾶνε 'Ῥεβ. (Α Δεβ.λ 
22. ὩΓΙΌΝ. Ο᾽ συαεαΐ; ὈτοῦθδΌΪΥ ἃ ρὶοβϑϑ. [1 

50, ἰ ννᾶ5 ἰηβδεγίεα ἰη ἴῃς Ηεῦ. οἱ Κίηρϑ (νυ. 21) 
δαυΐν ἐπουρῇ ἴο ὃς τορτγεβεηϊαά τη Οὐ. 

ἸΓΙΘΝ,... 22}, Ο΄ ναεα. Τῆς 564πὶς τεπιαγκ 

ΔΌΡΪΙ65 ἤογα. 
28---ο. Ο’ ταξςαί. Μ.Τ. 5. δῇ ἱπϑογίίοη (γοπὶ 

50Π16 Οἴποτ δοιιγος, 835 ρρεδΓ5 ἔγοπὶ ἴπε αἰϑογερᾶπον 
ἰῃ ἴῃς γεαῖβ οὗ ΝοδυςπδαάηοζΖΖζαι᾽β τοὶσ 85 ννῈ]}} 85 
ἰη τῆς πυρεῖα οὗ [πε οαρίίϊνεβ, ννῆεη σοπηραγοὰ 
ἢ τ δοςουηῖβ ἴῃ 2 Κ. χχίν. 12,14, Χχν. 8. 

31. ΠΦΘΓῚ ὉΠ Ώ3. ἐν τῇ τετράδι καὶ εἰκάδι. 

[πη Κίηρϑ (νυ. 27) ἴδε πυπιρογ ἰ5 τιννεηίγ-βϑονεη ἴῃ 
Ὀοῖῃ ἰεχῖθ. Ῥγοῦδοϊν ἴπογε ννὰ5 ἃ αἰβεγεηςς ἰῃ 
{π|5 ἀεῖαιὶ! οὗ τῆς ἰτδαϊτίοη. 
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ἡ νὴ, καὶ ἔκειρεν αὐτόν (ΣΑΟ οπι. κ. ἐκ. 

αὐὖτ.), καὶ ἐξήγαγεν αὐτόν. Α5 Οἱ. Ροϊπῖ5 ουΐ, {πε 

ἢτϑῖ ατεοῖκς νεγῦ βθοῖηϑ ἴο γεργθβϑεηΐ ἃ σογγυρίίοη οἵ 

γτΙῬ.Ν (τεδαϊηρ ἃ ίογ τῆς 7), ἂἀπὰ 530 ἴδ ἴο 

τεργεβεηῖ ἃ (ργεοῦδ0]6) ρἷοϑβϑ. 

34. ΣΙΝ. Ο’ σναςαΐ; φῬεγῆδρβ Ἴοηῃϑίἀ στην 

ἴπε ψοζά βιιροσγῆμου οἵ δὴ δοοίἀβηϊδὶ γερειτίοη. 

ἡ Π "8' 55, Οἱ ναεαξ 





ΑΡΡΕΝΟΌΙΧ 

ΟΝ ΤΗΕΞ ΟΙὉ ΓΙΑΤΙΝ ΕΝΙΌΕΝΟΕ, ΜΊΙΤΗ ΝΟΤῈΘ 
ΟΝ ΤΗΕ [ΚΥΓΙΑΝΙΟ ΒΕΓΕΝΘΙ͂ΟΝ ΟΕ ΤΗΕ 
ΘΕΡΤΌΑΟΙΝΤ. 

ἵν ἴῃς (ο]]ονίηνς ποῖδθϑβ ἃ οοΐοη αϊν! 65 δδοὴ γοδαϊηρ ἔγοπῃ 
παῖ τ ΠΙΊΟΝ ϑυςσοοοάς 1; δραςδὰ [ἰοἰΐζοῖβ ἅγὰ υϑεὰ ἴο «ο8]} 

διἰϊοπιίοη ἴο ἃ γοπάοείης Ῥῆϊοἢ αἰ ογβ ἰῃ 86ηβ6 ἔγοπι Ὀοιὴ 
Μ.Τ. (2) δμὰ Β (δνεπ σπογα δυο τοπάογιηρν ἀοοβ ποὶ 
ΠΟΟΘΒΒΔΓΙ ἸΠΊΡΙῪ ἃ νϑγίδηϊ) ; 5π|4}} σδρίϊ8}5 98}1 αἴϊεπίοη 
ἴο 8ῃ δρτοεπηθηῖ ἢ ΜΟΤ. (3) ἀραίηϑσὶ Β. ἴῃ αοἱϊ ὑὈυϊ 
ἴπ6 ἀρονο-πιοητὶ οη δα ο8565 5: Π10}6 [ἴ4|105 τὰ υϑοὰ ἔογ ἴῃς 

1Διἴη. Τῆς τοδάϊπηρ οὗ τς Νυὶρ. ((οἀά. Απιίαῖ.) Πμεδὰς 
δδοἢ ποῖς δηὰ 15 ριθοδάβδα ὈΥ ἂῃ δϑίεσιϑ.0 ἮΏθη 24 σγή 

οὗ ἃ τεδάϊηρ ἄρρϑᾶτβ τὶ πίη ()), παῖ ραγὶ ἰ5. ΟἿΪῪ ἱπῖτγο- 
ἀυοσοὰ πῃ οτάογ ἴο ἔπγη ἢ ἃ πιοῖα γοδανγ εἶθ ἴο ἴΠ6 5ἰδῖα 
οὗ ἴῃς ονϊάδηςε, ἀπ ποῖ 85 ᾿πρ᾿ γίηρς ἃ νατίληῖ. Οἰδοσν 56 
() Ἰπαϊςοδῖς τπδὶ ἴῃς τοσι πον ἴπ5 ρίνεη ἰ5 δἰϊεπα θὰ ὮὉγ 

οἰγουπικίδηςο5. (6.5. οἵὗὁὨ ρῥοβϑῖθ!]ς ΟΥοεγίδὶπ βρυπουβη655) 
ΠΟ πϑάκαη ἰἴ5 ἔοτσθ. ἴη τεδάϊηρβε πιαικεὰ [1] ἴδε 
ᾳυοϊδιίοη ἰ5 Δρράσγεπιν ποῖ τηοδηϊ 45 ἃ ἰογπιδὶ οηθ᾿. 

᾿ 1πιδοε ςῶϑε οἵ ϑαηρ ( ] ἱπάϊςδιῖς ὁ ἰασυηδ ἰὰ τὸ Μ5. 
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Ἐνϊάρηοσς ἴῃ ἴῃς ἴογῃ οὗ Β:0]1.4] Μ85. ἔοσ ἴς Ο. 1... 
ἰεχὶ οὗ 1ῃ15 ρσορῃεῖ 15 Ὀυϊ δοδπῖγ. [τ σοηπὶϑίβ οὗ (σα) ἴδε 
Ννύγτζθυτς ἱτδρτηθηῖβ (ὟΝ ἱπ ἴτε (ο]]ονίηρ ποῖδ58), ἃ 

Ροπίοη οὗ νοοῖ νὰ Ὀγουρῆς ἴο ᾿ἰσῃς Ὁγ Μμηϊεγ' δπὰ 
τἢ6 ψῇοἷ]6 τόσο τγοοθητὶν οαϊτοαὰ ἴῃ 4 ἰδοβίπλα ἔοστῃ ὈΥ 

Ἐδηκε", νῇο (ργδεῖ. ἢ. 1χ)ὴ ρίδοθβ ἢ 6πὶ “ τπηράϊο οἰγο ἴο 
βδθουϊο" ; (6) ἴῃς ὅ81 Οδ δῇ ρα] πηρβεβὶ (5δηρ), ἃ ἱταρτηθηῖ, 
οὗ νὭϊοἢ δὴ ᾿ηδοουγαῖα νϑγϑίοη Δρρεασϑά ἴῃ [ἢ 2πὰ δά. 

οἵ Τιϑομβοηάοτῦβ ΜὌομμοηα σαζζα ε΄ 2γοζαπα, Ὀὰϊ ν ΒΊΟΝ 
Ὧδ5 51 ὈΘΘη ἐγαϑ νυ ἰγδαηϑοτ θεὰ ὃγ Ε. (. Βυτκιῖ, Μ.Α., 

ΤΠηΠΥ ΟΟΙ]ορσο, Οδιηδγι ἀρεῖ 
ΤῊΘ δαεὶγ ραϊτβιϊς γείθγεησεϑ, δἰ Πουβσῇ δοηγεῖ!ηγ65 [41]- 

ἰῃρ 5 ἴοσ ἃ οοηϑιάθγα δα βρᾶςβ, γεῖ ὁσοδϑί οηδΙΪν ἀγα (41Ὁ}Ὺ 
ΠυπΊεῖουβ. [Ι͂ἢ ἴπ656 ἴῃ 6 ΠΌΠΊΌΘΓΒ ἴῃ ΤΏ ΙΟΚΟΥ ἴγρε ἀδηοῖς 

ἴῃς Βοοκ, ϑεπηοη εἴς. τοίοιτγοα ἴο, ΔηΥ (οἸονίης ἤρσυγος ἴῃ 6 

οΠδρῖογ οὐ βεοϊΐοη οἵ Ὀοζδ, 45 ἴῆς οδβ6 πᾶν Ὀ6. “Ηἰἷοι," 
ἤδη ποῖ (ΟἸἸονοὰ Ὁγ ἃ ϑρεοϊῆς ταοίδγθηοθ, ἀθηοίοβ ϑῖ 

]ετοιθ5 τοηαογηρ οὗ ἴῃς ρᾶβϑβϑαρο ἰἱη ἢϊ5 (οϊη, ΟἿ 
Τ7εγογηίδῃ, ἢ 16 “ΓΙ ΒΟ ΟΥ̓ ἢ Πηε68Π5 5 ᾿σδηϑίδιίοη οὗ ἴῃ 
Ηοπλ ες οὗ Οτίροη ὕροη [ἢ ἷς Βοοῖ, ἴδ πυπιθετν [Ὁ] σης 
ἴῃ () δεῖα δηὰ ἴῃ βοῦς οἵδογ οἰϊδιίοηβ οὗ 8ὲ [ογ. θείη 
ιπαὶ οἵ τς Βεπεάϊοϊης ρασε. Ἐδίδγθησα ἴο ἃ ρᾶϑβϑᾶφσα οὗ 

ι Ηίεείαμεα ͵αξειρμεία 7 Ἀεοίοσεεὶ εὐ ΤΑ οἱορεὶ Αγρνεπῆ, οἂ, 
Μυύηιον, Του. ἐδ, Ηδίηϊας, 1814. ρΡρ. 11--[11. 

32 Ῥὰ» }Ῥαλίνιλιετ ον ᾿Μέγοῤιγχεπσέιοε, Αἰ εἐφεϊκείνιας Ἐ΄. 7. 
τεγείομῖ; δαδέμας ἡαφνιειία, οἂ. Ἐτηεεῖυ5 ἤδηκε, Μίεηπα, 1:87:. 

Τῆς “ταρξιπεηῖς ἅγὸ 85 ἰοϊϊον : χίὶ 121---χι 11: ΧΙ͂Ν 15-ΧΥ ΕἸ; ΧΥ 

13----17; χνὶ 14-.͵ιρ; χνὶ 21---ανὶ! 6; χυὶ! 8---ἴἰο ; ΧΝΗΪ τό---χχ 4; 

χχ 6---χχιϊ! 39; ΧΧΧν 18--109; ΧΧΧΥῚ 2--1}1; ΧΧΧΝῚ 28-ΟΧΧΧΥΪ 11; 

χχχυὶ! 13---Χὶ 5; ΧΙ 1--ἴῇ. 
8 [τ εοπίδϊης χνὶϊ 1ο"---Ἴ7 (Ξοπιενγπαὶ τυ] δῖος) ; χ]ὶχ [χχὶχ] 

1 3"--.). Με Βυγκῖι Πὰς Κι πα ἶγ ρεγπιϊιεὰ πε ἴο υ5ε ἢὶ5 ἰταπεςτίρ- 

ιἰου ἔος ἴπεϑς ποῖα. 
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[6 ΒΙδ]ς ἰ5 ηωδὰς ὉΥ Ατδὺϊις ἤψυγοβ, 6.5. ΡΒ 2 125 
ῬΦ11 12 (υἱὲ Ῥ5 2 ὃ 39, Ἀ5 1] βεοϊίοῃ 39). [ἢ 800 08565 
τῆς βοοοηᾶ πυζαθεσ ἱπάϊςδῖος {πε ἰαϑῖ νϑῦβα τηθητοηβά ἴῃ 
ἴδε οὐϊῆοπ υδεὰ, ποῖ ὨεδοθβϑατΪ ἴπαῖ οα ψὨΐοἢ ἴῃα 
Ῥαϊγιβς δυϊποῦ ἰ5 δὲ τῆς τηοπιεηΐ σοτϊηπηοπίίησ. [Ιη 
Ῥηβο δὴ [ἢ πυπιθογ τοίου ἴο ἴῃς ρᾶρο οὗ ϑοῃορϑββ᾽, ἴῃ 

Τγοοη. ἴο Μτ Βυτκιτῦβ εὐϊοη 
Τῆς τοίεγεποοβ ἴο ῬηΐΪο ἀτὲ ἴποβα οὗ Ὠγ Ἐγ}6᾽5 δα. ἢ 

ἴῃ ΨΠΟὮ “1Πς βθοιϊίοηβ δὰ ἴάκεη ἔτοιῃ ἴπε Τδιςοῇῃη! 
εὐϊάοη, Ὀὰῖ τῇς οοἰυπηπ δηὰ ρᾶρὲ οὗ Μδηρεγβ εὐϊίοη 
Δ1Ὸ ἰναγβ δά ἀδα " (Εγ]ς, ῥ. χὶν"). 

Ηδετε δηὰ ἴπετὰ ἴῃ τς (Ο]]οὐνης ποῖθϑ 1 ἢᾶνε δά δὰ 

τῆς Βεπεάϊςτϊίης ραρίηδίίοη (“ Βεποὰ. ρα.) σνογα ἰἴ 
βοοπιεὰ δαν]ϑδῦϊα. 

Ιῃ οἰίηρς ραϊσιϑς δυιποτγῖο5 1 ἤᾶνα ᾿ἱποϊιἀοα 5οπΊα, 
6.ξ. (λεϑϊοάοτις (Ὁ. σ. 570), ννῆο ἤουτ ἃ σοηΒΙ ἀΘΥΔΌΪΥ 
ἰαῖογ ἴδῃ 81 } οτοπηςἾβ [1π6. ΤΉΘΥ β8οῖνε ἴῃ 50ΠπΠΊ6 πηδᾶϑυγα 
ἴο ᾿]υϑῖγαῖς ἴῃς σγαίμαϊ δοςσορίδηςες οὗ ἴῃς Νυϊμαῖς, ἀπὰ 
{πα τπηϊχο Ἑπαγδοῖογ οἵ 1,Ατη τοχίϑ. 

Ιῃ Τμδρίοιβ 1--ν 1 πανο δἀάδὰ ἴη ἴῃς ἔοπῃ οἵ ίοοί- 

Ποῖ65 τοδαϊηρε Ξυρρ] δα ὈΥ Μι55. (45 ρίνεη ΌὉγ Ἡοϊπιοβ δηὰ 
Ῥδιβϑοῦϑ) νῇῆϊο ἢ ἢανε Ὀδοπ πε ἴο τεργεβοηὶ [μυςἰδη᾽ 5 Γ6- 
ςοπβϑίοη. Οὐ ἴΐὸ 12 Μ55. ἀνδιίδ! ας ἴογ ἴΠ6 ρυγροβα ἰῇ 
ἴΠ656 σπαρίοιβ (22, 23, 106, 48, ς:, 62, 82, 90, 1οϑ, 144, 

231, 233) 5ἰχ (22, 326, 48, ς΄, 82 δΔηὰ 108) πᾶνε 5ΙΓΟΏΡΟΓ 

165: ΠἸΟΏΥ ἔγοπὶ Ἔχρουὶβ [ἤδη ἴῃς τοδὶ 45 ἴο τῃεὶγ οαἰ τ ἴο 

ἃ Ἰλιοϊληϊς σπαγδοῖοσ. 1 ἤανα κερὶ τῆς ἴνο οἶά5565 ἀϊ5- 
τἰποῖ ; ἴἢυ5 1ς 4  2(1 1) τπηοᾶπβ ἴπδῖ τῆς τοδαΐηρ ἰς 

μα ιᾶαμὲ φῶ τβεγεμν, εἰς. ϑνο. Δ επηα, 1880. 
3 7εχι; ἀνα δίμαϊεε 111. 1. 7144 Αἰμδε οΓ 7γιοκέμς, ϑνο. (λπι- 

Ὀπάγο, 1894. 
5. ἔάέμο «να ἤἴοέν «δέγίβίνγε, ϑνο. Ἰαπιάοη, 18ρς. 
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δυρροτίεα Ὀγ ἴουγ οὗ [6 τηοτα 5ἰτο ΡΥ αἰϊοσιθα δηὰ ἵνο 
οὗ τῆς 655 5. ΤΟΏΡΙΥ δἰϊοβιθά, τοροῖμεσ στῇ δποῖπογ οὗ 
ἴῆε ἰαϊίεσ οἶΔ85, νῆοβε δνϊάθηος ἰ5 ἰῇ δοπηθ ΨΑΥ τεᾶῖ- 

οησα. 
ἘὸΥ ῥδυίουδῖβ ἃ5 ἴο τῆς οαἀϊτο5 ἤστα υδοὰ, 845 Μὲ }]} 

85 ἴογ βΘΏΘΓΑΙ ταϑυΐϊί5 οἵ ἴῃς 5υν)]οϊηθα δχδαιηδίίοη οὗ 
Ο. [, δπά οἵ 1,κιςοἰδηὶς ονίάεηος 566 ἴΠ6 ἰαϊίον ρᾶτὶ οὗ [ἢ]5 
Ἀφρεηαϊχ. 

ἘΌΟΜΙΝΙ Ηἰογ'. 

ἘΌΘΟΟΕ ΑὮὉ ΟΟΝΘΟΌΜΜΑΤΙΟΝῈΜ Ηἰϊονῖ 

ἘΛῸ ΜῈ ὈΙΟΕΝ5᾽ Ηἰἴοσι. 

1. ἜΡΕ νῦνα Ηἰἴον [το μεν δ 153 Τοῦ 35 τό (υργ 
651 1 .ἱ ε ἵρΡ το Ψιςοῖ Ῥοιῖ Αρος 11 ς ΗΠ) μὲ το ς ΗΠ ἜΣ τ Βοαιὶ οε ἱ 

(746) [5 χὶ (843) (θυ ὅς ν. τηαῖτγὶ5 46 δὶ (752)) ἱᾳ ἅπι 4 13 ΑἸῸΓ 
ἐχρ ἴκις ᾿ τς (10 ὃς ἐκ τ.) ἄς βάε 1 5, 4 στα Αὐυρ “Ὁ 3: 187) ορ ἱδὶρ οοὐ ἴυ 4 τ:34 

Αὐυς 4. οχ νεῖ ἰ651 Δἃρ Αὐρ 44 ΡτὸΞ Ασυ 4: νος 3 τι 1.50 Μᾶς 
Ξεγ 39 ΜΑΓ Μεγ Ἐγροῖ 8 τό εἱς : ἐξ ὑτξβὸ [ΗΠ] σἷν 6 .0)] Αὑρ 
τεῖγλςι 1 16 ἀε ἀΐν 4υ 68 6 (οοπιρ ἀε ρες τὲς 8 29). ὑφ» νῦϊνα Ἐδιιςῖ οἵ 

Μαεῖις "ἴα 34 Ἡ]εγ 15 6 6(Ο αἱ σ :5 εΡ 1 4] Ῥαὶ (ὮΓΥ5 δε 143: δἷξ Ὁ). 
τὰ. Απλὸτ 6ε ῬῪεπ μαὶ ς: ἐς ἱπὶ ἴοῦ εἰ Ὁ ς: 35:1 

Ἐδι (2γοῤλεία»") Αὑς ᾳυδοβῖ ὁχ νεῖ ἴθϑῖ ἂρ Αὐρ 41: οπ] 
εἴ Ἡϊοτ. 

. 6. ΚΑΑ ΑΑ: ΑΗ ΑΗ ΑΗ Ηἰἴεσῦ: φωΐ ἐς Ηἱ)] ὁε εεἷο 4 8 
Ηἰοτ 534: 4υἱ8 68 ὃ Απιῦτ ἘἘ 118) τό. Βυϊ σοτρ ῬΕΡῪ ",, 
ὙὌΟΙΟ νὰ πα (νἰτῆουϊ δὴ ἰηϊειτοραῖοη) ἐμοῖς (ὀϊπ) ἴοΥ 
2“Ἐ7 δῃηὰ 267 ἴου “ἐπάν. 866 αἷ50 ἴγ Ποπὶ οὐ ἱ (747, 

753). Ονπὶ ἐς ἰ5 ἀουδι|ε55 ἃ φεπυίΐίης Ο. 1.. τοδάϊης. [πὸ 

7εγ ἵν το (5ε6 Ηἰοε5 ὗν. αὐ ἐσ.) Ο. 1, δαὰ Ο. Ο.1. 

ἱ 

'. 

ἱ 

ἌΡ ΤΉΝΝ 

Δ Τὰς Έ 1. Ξ31ὰς 4.3. 
8Ίυς τι: πρὸς αὐτὸν λέγων [ας 3. 2. 
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οἰβευῆοσο πᾶς φκέ ἐ (Εχ 11 14 δίς; 350 ΗΙ] εἴς.) ογσ Ο 

(2 Κὶ νὶ ς ΗἰΙ) ον Οο (Εζεϊκ χχχ 2 Ἠ]εγ) οσ 15 ἰδοϊκϊηρ (2 

Κ'ὶ ΠΙ το, νὶ 5). Τῆε τεδάϊηρ ὁ ὧν οὗ (ἢϊ5 δηὰ ἴῆγεε οἴδοτῦ 

Ῥᾶββαρθβ ἰπ [ἢἰ5 Βοοκ (5ε6 οὔτῖςαὶ ποῖθ5) 158 ὑσοῦδἷγ δῃ 

ΘΙ οοιτυρίίοη, δηᾶ, 845 τερτεϑεηϊηρ ἴἢ6 [πεῇδὍ]ς 

Νδπιθ, ἰξ βυγσρεβίεα ἃ5 οὔδ οἵ ἰἰ5 [80π τεπθπημβ 80 

ἱπιειτοραίίοη ψν ς ἢ 5μου]ὰ τείεγ ἴο ἴῃ6 ὑποοιηρτεμεηάθα 

ῃδίυτο οἱ σοά. 
ϊ. 9. ΟΜ (αἴεσ γιαρμρι μα.) αὐ νι Ἡ]ετ᾽: λαὸ ἰὰ 

ἐς Βοπι οἵ ἱ (747, 754, 755) ( δοϑιοα ἘΞ 50 12, 

᾿. το. δε βύῦρεξκ (Ὀοίοτε γέρμα) Ηΐδογ: οπὴ τεῦ 

Απδτ ἘΦ 433 ΗἩΐοΟΥ 50ΡΒ τ 13 ἐγ Βοπι οσ ἱ (747, 755 δὲε σίσ) 1,1] ΤᾺΡ5 

ς νοεῖ 8.γ1 Ἐὰς ΘΓΠῚ ΡΓῸ εἴ ἐγ ἐἂρ δ 5 (ὐδεςιοα ἷν," 

Ἐμΐ εὐείζας εἰ “εείγμας εἰ Δ εῥεγάας ἘΤ Ὁ1551ΡῈ5 ΗἾΟΓ 
Αυρ ἂς ἀοειῖ οἷν 8 17 Τοῦ (δςς οοἷ! (χὶν) ἀς ερὶτ κοὶ 3 2 Ευφὶρ ἐεχς Αὐξ 

26). σγαήϊεανε τεϑοάενε ἐτεν δῦ 6 ὈΙΞΡΕΚΌΕΒΕ Αὐρ 5 598; [σα 

ἀεείγμείοροηι ο΄ αεάῤῥεαϊο»ο᾽} Ἰὰ Ἐε 883; ογαά εἶ ἀξῥ Ἡϊ οι 

τς Βοαι ογ ἱ (747) : 9, δ΄ σεῦ, Ὁ: ἐγαα ἵὉ 755 «3. λῃᾷὰ εγαδ εἰ «μό- 

σεγίεγε οἰ δ ἵν χὶ (σΞ6, 8.4), ογαά εἴ “77 εἰ δ» ἴδ 1 (σ58) Ἐτεὶ « « 

ϑορδ 113, κἡ απίς σγαδίαγεί οἱ εμϑοάεγε οἰ δεγάσγεί Ἡϊ οι 

Ἐρεῖες 3 (498) (υϊ ὃ᾽ 4 ἰΙοοξε αυοίϊδιίοη οὗ ΧΝΠ 7, 9): κ΄ 

ευὐοίας εἰ ἀδεείγμας ΝΟ ΤαρϑβΡ: ἐγαάίέαγε εἰ ἐβοά εἰ αδοῤ 

Ἑαὰς Ηστ δ: σαάϊεαγε εἰ ὥρποίγε εἴ δε» ἄδγέ ἘΤ ἘΧΤΕΒ- 

ΜΙΝΑΒΕ Οδϑϑιοὰ ἰδ: [κΖ σε εἰ ἀἐεείγμα:] Ἰὰ Ῥε δᾶ «͵ 

.. τι. ἼΊΈΒΕΜΙΑ Ηἰοτς ἰὰ Ἐσίες τς (491) 

ἘΈΘΟ ΝΙΡΕΟ Ηἰοτγ᾽ : οπὴ ἰὰ ἔκοίεε ἴδ, 

ϊ. 12... ὄΝΕΚΒΟ ΜΕΟ: νΕΒΒΌΜ μεὺμ Ηἰεσγ ἰὰ Ἐκεῖες ἴὸ, 

ι. 12. Ἐσοίανι τμοέπεανι.. 4 πῶς ἀφμΐομίς Ἡϊετῖ 

ἙΟΠΟΥ ἴρεπι ερὶγ δι δ: οἥᾳ τμεώπσα δΔῸ Αφωΐίομε Αὐρ ἘΞ 59 το, 

ΞΈΘΟ ΝΙΡΕΟ Ηἰεγ᾽: οπὶ ἰὰ ἴ" 41: 35 Ἐξεκ : ᾿ς 

Δ1υςοῖτ :. 5 1ὰὺς ,41(: ᾿). 

8 Ίυς 416. 4 1υς 414. δΊωυς 413. 
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1.14. ΔΒ ΑΟΌΙΟΝΕ Ηἰοτ ἰὰ 15 τ6 14 (52) Εσεξκ 40 δὲ 7οεὶ 
5 1:8 ϑορῆ 512 Τῖϊ 1. ΕΘΝ ΘΓ ἴοττα ερὶς ἰως 3.12.2. «Ζ ,)μῶξ ἀφείθη ἐς 

[Ηἱἴες Ἐσξεϊ τς ΟἍ.4 τ Ζϑοὶ 2 6] 

ἘΡΑΝΌΕΤΟΚ Εὐοδοχ ἵν αἰ: ΑΡΕΒΙΕΝΤΟᾺ Ηἰἴοε, νῆο δά ὰς 

σέ ἐχαγάδξεορη : ἐχαγοξεορ Ἰὰ 15 ἴθ 7οεἰ ἴ0 ϑορὰ ἴ0 Τίς ἰδ. οχα7- 

ἀεεομπί Ἰὰ ἘΞεκ 40 30, 41 8,42. 1, Οἐ ἴδ : προ μ7 (Ἰῃ τοῦ τὸ (ἢ 6 
οὐζα) ἰὰ ἴθ τ4 32 ("64): σρρεπαμν Ἰὰ Ἐτεκ τς, 

1. 15. ἘΟΘΟΟΝΑΤΙΟΝῈΒ ΗἸ ΟΣ ἰὰ ἴ5 35 (522)} 
ἘῸΜ τῆς γῆς Ηΐοετ Ια 15 ἴ 5 
͵. τό.ὈὉ. Ἔφε ὥοφμαν τ ᾽ς. ΜΕΑ Οὔὐμ Εἰ Η!ογἣ 
᾿. 1)η. ἔκ σεγρε ΗϊοΥ : οἵ σδυὰ Βγίχ"ετ:: δῇ ἐχεμ᾽ρε 

Ρ5 Αὐτῷ “Ρες τῖρ͵ 

ἘΛῸ ΕἘοΟ5 Ηἰεγ: οἷἱ [οἱ (ΟΔ] δε ποι ραγς ἰω Ὁ. ἀεὶ 1:3 τἱα : 
σα ρορυϊυπιὶ σδυὰ Βτὶχ 'ν, 

δε Μογνιἑάες (ἐἑριεας Ηϊδτ)ὴ α παῖς ἐογεπι: ΠπῸς ΘΠ. Ἶ 
τἰδτγα ἴα ἔδοϊδια νυϊζαηλ ὀοτὰπὶ Ηΐδῦ: μέ δἔριφας ὦ 

με ὦ. πέε (αἱ πε)ὸ γι. ἐμ εομπορεζίμ ἐογρε Ταςὶ (ΑἹ ἵν 33: 
50 Ψ ,μσαΐορι ΡΒ ΑὐρῬεο τς. Τῆι ἴῃς σοττυρίίοπ 

Θ66Π|5 ἴ ἢᾶνε Δρρεαγεὰ δασὶγ 'ἰπ ἴῃς Οτγεεκ, ίοσ οὗ [ἢς 
ΔΟΟύΓΔΟΥ οἵ 115 οτγίπμαὶ τεπάδγηρ (5ες οπτὶοδὶ ποῖ6) ν 
δᾶνο βυδιοίεηϊ ονϊάξηος. 

Ι. 18. ἘΕΤΊ ΙΝ ΟΟΙΌΜΝΑΜ ΒΕΒΕΕΑΜ Ηἰϊογ᾽ (οὶ ἐπ 
Ηϊοτ “Ὁ 666 Ὀμῖ [ἢς οοπίοχι ἴπετα 15 νευγ ἰοο56) : οἱχ [ας 

(δὶ ἰδ 13 οἱ τς, ΕῸγ Τοῦ (8555 ίοσπι οὗ υν. 18, 19 566 ζα- 
πιαγκ5 οὐ ᾿ἰπι δὲ ἴπ6 εηὰ οἱ ἴῃ656 ποῖα. 

ἘΔΕΥΕΜ : ἀόμπομηι Ηϊοτ. 

ΟΜ ἥγνιερν Ηϊετ: λαό «ας (Δ] '», 

δ πο τ. βασιλείας τῶν βασιλέων (ἴῃς αἰβετὶησ ἔγοσι Ὀοϊἢ) [ὺς 

4121. 

3 ἀπὸ β. τ. γῆτ (ιἰιῃυ» ἀρστεεῖης νυ Β) 1ὺς 3 4 6. 
3 καὶ λαλήσω μετὰ κρίσεώτ μον πρὸς αὐτούς ἴος 31 2. 

4 Συς ,4κ.116. δΊυς 44. 
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ἘΘΌΡΕΒ ΟΜΝΕῈΜ ΤΕΒΕΑΜ Ηἰἴογ: οἵχ [οἰ (Αἱ ἰδ, 
Ἐδ᾿ ΒΑΟΕΕΡΟΤΙΒῦΌ5 Ηἰοτ': οὐ [υςἱ (ΑἹ ἱδ, 
1. Σ. ἜΤ ΒΑΟτΤὺμΜ Ε5͵ ΝΈΒΒΌΜ ὨΟΜΙΝῚ ΑὮ ΜΕ ὈΙΟΘΕΝΞΒ, 

ΑΒΕ ἘΤ ΟΙΑΜΑ ΙΝ ΑὐἙΙΒὺ5 ΕΚΌΞΑΙΕΜ Ηἰοῦ ΟἹ] ἀδς 47.5 
1.2. ἘΡΙΟΕΝΒ Ηἰἴδγ: οἵ ἀϊς 65 ΟἹ 45 ἷδ, 
ἘΠῚ 56 ΓΔ Π 5 σαοίσεζζη αι ἐμαρι Ηϊοτ. 

Ἐκ’ ἐαγίαίερι ἡμαγι (οτὴ ἐΖ «. ζ. ΗἩ!οΥ) δ΄ εαγίζαζφηι 46- 

“ῥοπσαϊομῖς τύαῖξ Ηἰετ. 

ἘΠΝ ΠΕΒΕΕΤΟ, ΙΝ ΤΕΚΕΑᾺΑ ΟΥΑΔΕ ΝῸΝ ΒΕΜΙΝΑΤΌΚ Ἡϊογϑ, 

:.34. Ἐδεροφωρρ: -σμεπΐ Ἡ οτ. 

Ἐριαία πυέρίεπέ: νας ἴῃ ἀὰασατῃ [μπςὶ (Δ] δἴνλα 3 τς 
Ι. 5. ἔδι γιέ  αίγες ὑεέείγὲ Τὰς ( 4] ἀε ποὺ οοῖν ς μδεγ ὃ 

Οἰάα5 47: 2. υ. ἐι πιό Ἠΐεν Οἰάας 8ο, 
1. 6. εἰ ἑπυίανι (καὶ ἀβάτῳ) Ηΐετ: εἰ ἑρποία Τιαοὶϊ 

(αὶ '»͵ 

ἘῈΤ ἹΜΑΟΙΝῈΜ ΜΟΕΤῚ5 Ηἰογ᾽: εὐ σύις ἡγμαμ Τιὰςι 

σαὶ ἱν, 
(ίογ οὐθὲν) ὅ΄νικ Ηἰεν 1υςἹ (Α] ἐν, 
5 ἐφμο ἀαῤί αὐ ἄονιο (οτὶ ἐκεῖ) ΗἸΟΓ: μέφμέ ἐοϑενο- 

γαΐμς ἐεί τὲ βως ἀο»εκῖίς 1,αςι ( Α] ἰὉ,9 

᾿. .)». δι ΤΈΒΒΑΜ Οαγηοϊ Ἡϊεοτ: ἐμ Οαργηιοίμηι 
ας ΟΔ] ἵν, 

δορί: δόμα Ἧϊοετγ [χοἰ (Δ] 'ν, 

:. 8. δον Ηϊοι Τυς (Α] Ὁ Οἰ]ά4ς 0: ἀδυ5 
ῬΞ9 Αὐὖν Ῥος 46, 

5... ἐριέμίές ἔέσου! Αἰ ας Ὁ: οὐ βϑῃηίοτο5 ἀζρες τη οᾶς 

Σ Ίυς 414. 3 1ὺς 414. 8 [υς 2(Ὁ 1) τ ι΄. 
4 κακὰ ἀπάξω (ἐπάξω), ἰῃυς ἀἰθεείηρσ ἔτοπι ὕοι Μ.Τ. απὰ Β, δπά 

δυρροτίεἀ ἰῃ 5ο ἐοίησ Ὁγ Ο. ἷ,. ενάεηος. 
δΊωυς 412. 

4 υἱὸς ἀνθρ. ἴιὰς 4 4, ἰῆυς αἰβετίησ ίτοπι ὕοιἢ Μ.Τ. ἀπ ΒΕ, ἀπά 

ξυρροτίοὐ ἰΏ «“ο ἀοίης Ὁγ Ο. [,. ενάδηςε. 
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[κοΐ ΤΑ] δ; οὐ οὐ]τοῖο 5 ἀζρὲς τῶδθδς 5 Αυρ "Ῥϑς ἰδ; δύ 
ζ. ἔκρενε τα τη ἘΠ ογ: Δ ὦ. γι. Ἰὰ Ζεον τς 8.1 

", 9. ΚΑΙτ Ὠομινῦβ Ηἰἴος Οἱ] δς ἴν.3 
", το, δσαπείίε (ἸΔῺ ἔλθετε) Ηϊεῖ : εἰτουϊζε Ευὶς 

ἘΠ5Ρ “Ὁ 128, : 

“ε’ ὠπείδεγαίς υελεονπέριζεν εἰ οἱάείε Ἡϊετ: 1 [6ΥΓΟ- 

βαῖο τὴῖη]ς5 Τοτὶ δὰν ἰυὰ «3 
1. ᾷ11. ΚΟΕΝ5 ΗἸοσ Εὺὶρ Επ5Ρ “Ὁ 15 8: ρεηζες Τοτσὶ ἵν, 
Ἐοῤκμέμε ϑερὸ ριθμς τ ΖαΌΣ ρίογέα»ι σμαρε 1ῃ. ᾿ὰ 0}: 

Ηϊεσ, νῆο δά 5 οῦε {4 φμο εἰ κἦλὲ] 2γοίεγ; ἃ5 Ηϊοσ (Ὀυϊ 

οἵ σεγο δῃὰ ἰὰ 10) ]οἢ (4585 “οἱϊ (χΧ) 46 οἵ 5 5 
1. 12. ἔἜΟΒΕΤΌυΡΕΒΟΙΤΕ ἐοοί σέ» ἦρε Φἰ ροτῖδε εἰ. 5 

ὈΕΒΟΙΑΜΙΝῚ τιόλορεοηίεν᾽ Ἡϊοῦ : ἐχβαυλί εὐεέμπι σεῦ ἐξίο 
Τετῖῖ παν ἰυὰ 13: ((οΓ Δ ὙΠ) »εμἠΐο »ιαρὶς ΟΥὙΡτ (“5 δ 59: οὖ- 

σμῥωῖ ἐρεύερε σεν ἀος εἰ λογγω υασίδε Ἡϊεν ἐν οὁ δ: 0. «ὦ 
-. ὦ. ὦ ἐχ. ἐεγγα τυελεριφρεῖςγ Ηϊεῖ Οε ὁ τι; ὀχρῤείίσαυτ 
(ωρεέμ»")...ἱπλογγμῖ νι ο σελεπιόμλίμς ΑὉρ 906 ἐρ μασπὶ 3 το : 
ἐχλογγμ εοείμη σμ3έν ἄσες υελό»ιεηθγ Ῥ5 Ατρ "Ῥες τῷ 

ἱ. 12. ἔμο ἐπῖρι μιασέα: δἰ, πι. Ηϊοτ Ἰὰ “Ρ οὐ ὃ Ἐζεκ 47: 
ΊΣῚ ΤΑρ5 “95 νασίπι 8:2; “1, ρεϑϑίπηᾶ Ηἰοῖ Ὅς τοφ; ὄμο 
ἤδες »":. Τετὶ δάν ἰυά 13; δος »γπαίϊσμα Ογρτ δ: ἄμμο 
πέφμανι ΑῸν ἵῬ Ψ ρσι ΤᾺΡ5 4- ιεἷο 13 (Βειιεά ρας 324); ἤδλδς ἀκ 
»". Ῥ5 Αὐ "Ῥες ἴὉ͵ 

"εἰ ,ράεγεπ (οτὰ οὐ Η εγ) Ηἰεσ [ἃ Ἐπεκ 32 17,471 σε ε α, 
τοοασπι 47) Το ΟγρσγῬ (ςοπῖρ εἴ ω79(] τὰ ἴδ 1 3 ἀε ολιδ ἐρεῖ ὑπ τς 

εΡ 79 1) Ζεη  εῖ 3 59 ΡΠ λϑὶ δε ββεγ 39 ΑἸρεΡ 3 1:1 15 Ῥς Ατ7ὺν 
Ξ:ρες ἴδ Ῥαμ] ΝΟ) “Ρ 59 15 Ψ),}1 Τῶρϑ ὁς υἷα ἰδ οοα ναγίπι [δ (( δες οα 
Οδηι 4.15); σῇ (εσογυπῖ ΑἸῸΣ δός 5: δύ ἐβοάεγμμ (ατῃ 
Οοῆς Α.Ὁ. 255 Αὐξ “98 δρ ραγα 8309: (κί σεγείίηφμεγερδ) οἴ 

,ρδεγεμ Ορὶ ΜΙ] 49. 

1 1υς 2: 5. 5 Τὰς 4,416. 
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"ασίεγμας: ΟἸΒΤΕΆΝΑΒ ΟἸΒΤΕΕΝΑΒ Ηἰΐεσ (( αβϑειοά Ὁ): 
ἔακες (4 ἐ:: εὐξίεγγια) ΗΝ οι Ἐσεκ 35 1): ἥχρμς Τοτὶ βὰν ἰυά 13 
Ογργ ἴε5: 1 3 8 50 ἀ6 ἐδιἢ εοοὶ ἢ τι ἐρήος (ὐλγίῃ Οοης Α.Ὁ. 25ς 

14οὶ ἐἶν πε 4 20 ΑἸ ΌῪ ἘΞ ό: 5 Ζβῃ εχ ἷρ ῬῃϊΠδϑβὶ ἱ Ορὲ Μ|]}Ρ 
Αυξ “05 ερ ρατη 8:0 Ἐς Ατιρ “ρες δ Ῥ4}}} ΝΟ] ἷ Ἡ δῖ Ἐξοΐ 471 
ΟΥὲ Σ, :1ο :ὸ Απι 4 7 Νὰ :ο ΨΊΡ} ΤᾺρϑ5 ἀ-ς υἱὴ ἰῦ Βεπεὰ ρμαζ 324 ἰὰ οοα 

νατίαι ἴδ : οἰ ΓΑ εῖὶγ ῬΉ1]Ο 4ς Ργοῦ ἢ 36 ᾿ 575, 
ἔφμαε ἐοπέίμεγε ποῦ ὑσίδ! ἀφμας Ηΐει (( αβϑβιοα ἰὉ): 

φμὲ ποῖ ῥοίέγμμέ ἀσμαπ οπέίμεγε Τετὶ κὰν ἰμὰ 13 Ἐς. Αυρ 
"ρος 36 ΠΟΩΡ οὗ οὐ δυνήσονται συσχεῖν ὕδωρ ῬὨΐϊο δ : σκῖ 
ΝΟ ῥοίεγεκέ ἀφμαᾶν ῥογίαογε Ογμρμτ 16.113. 50 ψ ἢ φοζμόγ μη 
ΝΊΚΙΙ Ὑὰρϑ5 13 Βευοά ρας 324: 50 ψΓῊ δοσσώρ ΟΥ̓́ΡΥ 86 οδεὰ εοοὶ 
ὑπ ας ἐργου Ζρῃ εγ ἷδ Αὐ 990 ερ ραγπι 8 το (τῇ (οης Α.Ὁ. 
255: φμὲ ποθ ἠοϊέγαμ ἄφμαρι οὐδένες ΟΥὙΡΥ (55: 859. Ὀυϊ 
Πομρ φοζεγμεπέ ῥογίαγε ἰὰ 013: ρὲ ποθ ἢδΌΘδηϊ νϑ δὴ 
ΙΑςὶ ἱῬ4γο; φμὶ πὴ βοσοπί ἐαῤίσέ ἀφεασι ΡἸϊΑβι ἴδ: σπὶ 
ΝΟΝ όσα ἀφμανι κομήΐπογε Ορὶ ΜΙ] δ: 50 ψιἢ οσενηΐ 
Ηἰεν Νὰ :οὸ: σμαξ σφμας ἐρηήΐμεγε ποϑ δοσεηπ Ἡ οτ Ἐπεὶ 3: 
17: 80 ΜΙ φαὶ Ἰαὰ Απι 47: 50 ψ τῇ φι ἀηὰ ἀφεαρι Ἰὰ Ἐπεκ 471: 
φμαᾶς ἄφμαᾶς "0}) υαίεμί εοπήμερε Ἰὰ 5 τας με ΟΝ δόσει 
αφμαᾶς ἐοπέΐμεγε Ἰὰ ἴδ το το; σμ πολ Ἱέρδη ἀφμαη Αἰις “Ὁ 3 ττι 
.3 Ῥαυ] ΝΟΙ “Ῥ 591:: σπί φηᾶνι ΜΟῊ δοσεμρ κολ έμονο Νὶρὶὶ 
ΤΔΡ5 ὁοα νδείσι Ὁ 

δ. 18. ἜΤΟΚΒΙΌΘΑΜ [οἷ (455 “οἱ! (χχὶν) ἀε πιοειῖί:ς (7 ΓΟ 
ἰ5 φυοῖίηρ ἴῃ6 ογμίηδὶ δηὰ εἰβουβϑίπρ 115 Δρρὶ]ἰςαιίοπ ἴοὸ 
“ἢ σίφμε ἐροηοσμρη 3): δίον Ἡϊδι: σεῦρ ΑἸπ τ Τοῦ ε8 Ρε13- 
σφμανι δέον “μγό!άαα» ἰὰ “Ὁ 515: ασμαε ζέον ἰᾷὰ 15 532.4 Ἐσεκ 59 
3. (Ἑοαῖρ 3: ἱπίγοά) Οἐ 3 5 ΑὉ Ξ :ς 

ἘΕΚΌΜΙΝΙ5 Ηἰος Το (55 Ὁ: ἥμρείμρη Ηΐϊοτ 1» 90 5, 
524, 

ἱ. τς. ἔαγγμε ἐς ΜΑΊΜΤΙΑ “ΜΩ εἴ ΑΝΈΒΒΙΟ “μα ἵπίζε- 
ἠαυΐ (,βα δὲ Ἡϊετ) “ε Ηϊετῖ, γνῆο δα 8 οζε ἐγμα εὐ 1 ϑγαξ- 

ὥ. 21 
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ναγίαο ἐμά : οριομαδε ἐς αὐοοστείο ἱμα [τ “θεν 4377: 
εν κο μα οὐ μεσωΐδα ἑμα Ογρτ ει 8 59: ἀγγ. ἐξ 9». “. οἵ 
"»παδπα ἑμα οὐ» ρέδί ἐὸ ΗΠΊΟΥ ἴδ τὸ τὸ Βεηεά μαξ τοᾳ : (077. ζ 3). 
ἡμα Ἰὰ Ἐξεκ 517: Μμ. ἡμᾶ ἐΐ ΑΝΈΒΒΙΟ μα ΠοΟἢ (485 δ εἰ οοἵ! (χκίϊ 
ἂς νεῖϊε Ῥοα εἰς 9. : 

(φμία) ΜΑΙῸΜ ἘΤ α»ηιαγιρη (ες) Ἡϊετὶ: απαγρε ΟΥΡῚ 
ἴδ: μι ΕΤ ἄγε. ]οἢ (855 “οἱ (χχίν) ἰδ: σμαρι ΜΑΚΌΜ ἘΤ ἀσι. 
ἃ “οἱ! (απ) 9 ςΟΠῚΡ Φ. Μ. ΕΤ ἀνε. 16. 

δῷς Ῥομινυμ 2δεκρφι ἤφρρῃ Ἡϊου Το (855 οοἱὶ (αχίν) ἀε 

ποτ ας; 6, δε Φοονέμες Ογρτῖρ͵ 
,ο "ΟῚ ἘΞ5Ξ5Ε ΤΙΜΟΚΕῈΜ ΜΕΙ ΑΡῦΡ ΤΕ Ηϊογ: 80, ἢ 

"ποι, ᾿ οὗ (455 δ ; δ΄ πόθ ΒΞ Υαν ο 5 πῃ τὴς Ογρσ ἵν, 
5 δον Ζέμς ἘΧΕΒΟΙτυυΜ Ηἱἴοῦ: 2. Ὁ. ἑμῶς 

(ἰοοϑεὶγ) Ογρτὶν: δοριέμμς οἢ (855 'Ὁ. 
᾿. 2ο. δωμερίείι. «γβί Ηϊον ΑἸ ἀ45 4: εονέγέδε- 

ἐαεηΐ... ἀϊγωρέε Ογρτ ἣν, 
ον τογυΐασι (οὶ σοῦ ΗΙεγ Ογρτ ν ΟἸ]άδ5 ἵν. 
5 }γοείογησεδαγίς Ηϊοῖ : ὠπριάαγ Ογρτ δ: σΖίγωεμσαν 

Ηἰεν 9. 4 το 

᾿ϊ. 21. δυΐιεαηι ἐἰρχίαηι Ηϊετ Ἐδυϑῖυ5 “9 ταὶ 1 15 Ῥχγῃ 
Αάτγυμτὴ ρος 8 (]ἀδ5 47: ἡ. “),᾽ιυεγανι Ατρῦγ 46 δάε 4 τός Ρε 
369 ἩΐοΣσ 551, 329 4031) ΕἸ Ετ5Ρ 58 πνοὴ 1.3: οὐ ἡγμΩῖί. 
Ηΐοὺ τ Βοπὶ ογ 18 (866) ; τήμεανι ἡγμσίζέγανι Ἀπ Ααυ Ῥε8 τοῦ 

Ηΐοσ Ἐξεκ 16 : Μίς. 8 Ζδον :4 1:5 Μα]17:; ᾧΐρη )γμαμοσαρε ΑΥΛΌΣ 

ἴὺς 6 5. Ῥᾳὺ] ΝοῖτΡιο.: τΐονι τ έγεαι γυώίγανε ἘΞ 

Αὐς "Ῥες 12: φ' φόζανι ἕὰς Ἡ οττὴ δε τι 3͵ 

Φ 16 ΞῈΈΜΕΝ τὉώγμηι Ηϊον ἰὰ Βαδυδι 0 ΟἹ] δς5 δ : οἵη 
Ατὴῦν θεὲ δάε 4 τός Ρχίπη Αἀτγυπὶῖ: φροέαγρε ἰδτάςσοῃ Ευΐ 

Ααυ ἷδ: δοήαρ τόγανι ταῦτ Ἐ536 9 Ἡ!οτγ ἶ5 5 τ, 33 9 Μίςς 8 ΑΒ 3.7 

Ζαςν 1415: ψρυονσα» Ὁ. Ηϊοτ τα Νοει οὐ χἰϊί (866) : τύμόα»η ὍΔ᾽ νι 

1 πικρὸν καὶ πον. ἴχις 3 Ἔ1. 
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Ηΐον Μαὶ 15 13, 36 9, 37 34: γέόγαρι 5 Αὐὖρ ϑῬϑς ἴθ : ρ»ΦΉ: 
τεγαν! (Ηϊοῖ Ἐπεκ 16 τὴ ΗΊΟΣ Μαὶ 37: οἵῃ πᾶσ. ἀληθ. (ΑἸῸΓ 
ἱμὰς ὁ 90, Ῥαϊ 566 αὔονε} Ῥ4}}} ΝΟΪ ΞΡ 19 5 ΕἸὮ]σ Ε8ρ Ὁ. 

δ΄οηὶ »εἼλὲ ΑἸΩΌΥ “ς δάεἷΡ ΒπΓ Ααιυ ἰδ Ῥαὺϊ Νο] ἷ ἩΐεΣ 
τς μοὶ οὐ Ὁ ἴδ ς :, 32 9 Ἐσζεῖς ;ς : ΑὉ 3 17) Μαι ἴ Ἐς Αὐρ ἷδ Εδιιϑῖι5 

ἀε ἔτει 1 τς Ἐ}}]ρ ΕΒ 150 ἦν Ρσιηὶ Αὐἀγιπηὶ ἵ Οἰδς δ : ἀσό Ηϊΐετ. 
ΝῚΝ ΡΕΑΥΌΜ υἱμέα αὐίεπα Ηϊοι Αἰ] δ5 ἵν : ἐπ αγνιαγίζω- 

ὐέμερε ΝῚῈ15 ΑἸΙΕΝΑΕ ΑΠῚῸΓ ὅς βόε Βυζ Ααὰυΐἷρ ΗἾοσ 15 329 
Ἐσεῖς 16 τ ΑὉ 3 1:7) Μαῖ ἴ Ῥς Ατιρ' δΡες ἰδ Ῥαᾳῃ] ΝΟ] ἵ Εδιιβῖιιβ ἷ 
Ευϊς Ετ8ρ ὃ Ῥηπι Αἀπιτ ἷθ : ἐι νι. υἱκεα αἰΐέπα Ἡ ον ἴ55:: 
ἐπ αν. Οἱ ἐς αὐίεηα Ηετ τ Βοαι ογ ἴδ Ατρ ἘΞ 55 1: 7}οὰ 8δο « Εδιις[ι5 
ἰδ 

1. 22. δώ" ἐπιφσμίΐατε, ἐμὰ Ηϊοτ: ἐπ ἱμπιψωλαίῤως ἐεἧς τὰ 

ἐν Βοαὶ ος 18 (867 δέ): ξρρ γέδίονιες υεσίγας Ῥ5 ΑὉρ "Ρε. 33: ἐμίφι. 
ἡμα Οἰϊάδς ἵν. 

ἷ. 22. 5,20:΄ ΒΑΗΑΙΙΜ Ηἰἷεσσ: 23. 8αλα  Ῥτῖϑβς 19. 
᾿ αν» εὐμίαυΐ: αὐϊὲ Ηϊοτ Ῥτῖβς 'δ͵ 
πυίας “μας Ἡϊοῖ : τυ. ἡμας Ῥτῖϑβς ἵν, 
ἱ. 24. αϑϑῦετυςβ ὧ σοὐ μα ΐμο: Α55. τοί μαάϊμέ Ἡΐϊοτ. 

ἰϊ. 2ς. Κα ΝΌΡΙΤΑΤΕ Ηἰεῦ: αὐ σερέγα υἱα Ταιοϊῖ ( Δ] 
ἂἀε βοὴ οὐοῦν οὐπι δες ὃ ΠΟΥ ἐρ 1221. ((, Ὁ. :2εγα Η!οῖ ἐρ 1:3 3 

ἷε 457 τὸ 

5 οἴ ὈΙΧΙΘΤΙ Ηἶογ: φιυας αμΐερι αἰ χί 1,αςἱ (Δ] ἵδ᾽ 
ΦΌΕΒΡΕΒΑΥΙ, ΝΕΟύλΟῦΛΑΜ ΒΑΓΙΑΜ Ηἰἴογ: ὠλϑογίαδον 

Τὰς (Α] 'Ῥ.' 
ἷ, 26.0. ϑΟοΟΝΕυΘι 50ΝΤ Ηἷεῦ: ὡπηωπάρρμν Τὰς 

(αὶ "Ὁ, 
ΡΟΜυΚ Ηἰεῦ: ΜΔ Ἰὰς (Δ] ἵν, 
ἰϊ. 2). ΡΌΙΘΕΝΤΕΒ δἔγηο, αν φιθμ5 ἐς ἕω; οἱ ἐαῤίιέ, 

Ζμ νιε ρεημί ἡ Ηϊεν Αὐρ ἢΡ6517.1134: ξίρνο ΑἸ ΧΕΡΝ σεὶα 

2167 μιΜς ἐς ἐμ, οἵ ἰαρίάἑ: 7 Κ. νι Ογρτ 'ειὶ δ 59: 417 

Δ οὗ βούλομαι ἴυς 4 - 1, ἴπυ5 ἀρτεείησ ἢ Μ.Τ. ταιπεγ ἰπδπη Β. 

21---2 
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ἐαῤ., . νι. ἐς ἤβκ ΑΥὙΔῸτ 95 οὐδ κιίη 1 117) [μοέΐ ἔψπο ἀέκενε, ἢ. 
». ἐς ἐμ Ἰὰ ἴαις 7.13 Βεποά μας 1463]; ἤἔγ, “έχεγεν, Ὁ. πι. ἐς ἐμ; 
εἰ ἰαβ., Τμ ξεν. »μὸ ἩΙ θυ “Ὁ 13. 5 

Ἐσεγίογωρ αὐ πιο ἐεγχέηε εἰ πον ,ασΐεσι Ηϊον 705 ὕτρεϊ! 
ἰα ὕδωι εχρὲ 49: 50, ΨἱΓ ἀγα “μὰ ἩΪΟΙ ἘΡ Ῥϑβ 5: 50, ΜΠ ῆ 

ἄργεα δὰ ΔΛ “μας ἰὰ Ζ..γ8., ρμϑεγέεγμμ αὐ »6 007 5Ὡ72 εἶ 

". 7 “νανι (Ἰοο561γ) Ογρτσ δ : 50, νπουῖ σαν, Αὐρ Ἐ 1:3 

ἰαοὰ , ρῦεγί. αὐ γπὲ ἀογερπ ΒΓΑ χα δα ἰυά τ; τ, ΟΝ γα ΜῈ 

βοδρυΐϊαπὶ τεοεἀδηζΐετῃ (Ἰοο56}γ} Ηοσ Ἐπεκ 8 15, 

ἰἱ. 28. ἘΞύξβοαΝἹ ἐΖ Π͵ΒΕΒΕΝῚ Ηἰοῦ: ΚΕΒΌΒΟΑΝΤ {7 

ΒΑΙ͂ΚΑΜ.. ἙΑΟΙΑΝΊ Ηἰὸοσ 15 57 τ᾿ 

Ἐτε Ηἰεσ Ιὰ ἵῬ,1 

ἱ. 29ς. ἘἜφιίαά υμεέες ΠΙΦΩΜηΙ ΤΟ ΌΙΟΙΟ ΟΟΝΤΕΝΌΕΚΕ Ηἰογ 
ἰὰ ερ 133 9᾽ο Αυρς Ῥε τῳ2 4 ἀε ρεος πιεῖ 3 164 Ευφὶρ ἐχοδυᾷ ε (ι]ὰδς 

47: μὲ φιία ἐρφωῤνῖμ ααὶ σις Τιαοϊ ( 4] ἀς ποὺ ϑοῶν οὐκὶ Ββετ ὃ, 
ποριρός ἀγεφμέρῖς πιο (»η ὅεγ. Οἰ]ἀ45) ἀἰΩΓ Ζονεΐπμς 

Ηΐεγ Αὑς ἢ" 1.3 5 ΟἸἀ85 ἵὉ : ονιρες υος ἐνιρὲε ἐρίοης εἴ Ο. τος 

εἰ ϊφιίε ες ἐπ τασ, “΄. 22. 1᾿ςἱξ (Α] "Ὁ. 

ἰϊ. 2.0. Ἐσιίσα Ἡϊοι πὶ 4 4 Αὐρ “Ρ 93 3 [΄οἢ (55 “οἷ! (νυ) 

ἀε πεοὲ ἐδὴ τὶ (Ἱἀδ5 Ὁ : οἶμό ξαμϑα ΟΥὙΡτ " ἀεπι 7) Ἡ]ῸῚ ἴκ τ 5.9 
8 ϑορδ αΣ : Μεὶ 36 Αμρ᾽ Ο05 ἐρ ματι ὃ 30 Ῥς Αὐὖγ “Ῥες 3: 

ἘΒΕΟΕΡΕΕΚΌΝΤ Ηἰογ Αὐρ ΦῬ ᾽ν ο0η ἐρ μβῶγπὶ ἰ (Ἱ]ᾷδς ἰδ : 
ἘΧΟΕΡΕΒΌΝΤ Ογρτίδ: »γεωῤρίίς Ηΐοτ ἵν 5, 9 8 Απὶ ἱρ δορὰ 
ἷδ Μαὶ ἴδ Ῥς Αὐρ "Ρες ἴδ [οἢ ( 4595 ἰδ, 

1. 41. [390]. ὄΝΙΡΕΤΕ ΗἸΕγ : ἀκα ε ΟἹ] 45 47. 
ἘΟΜ τιέδε λέγει Κύρ. Ηϊες Οἰ!ά45 ἵῬ, 
ΦΥ͂ ΞΈΒΟΤΙΝΑ Ηἰογ Οἰ]άδς δ: δ ἐπ ἑπωρδδμρι αἶδγε- 

ἐπα Τεῖῖ παῖ 4" 

Ἐγροςοϑβίπηυβ Ηἰογ ΟἹ άδς "Ὁ, 

ἱ,, 3232. “ΜΑΙΨΤΙΑΒ τῦλβ Ὀοσυι5τι Ηἰἴεῦ: ἐμ σιαζίσπα- 
Ἢ: ἐς κι’ οἰ μφσιίπαγες Ἰλιςὶ ( ἃ] τὸ δὲὰ 3 αὶ 

Δ Ίας 41 4. 
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᾿, 2). Ἐκέλη λαδεδὲς δγοσβέγωνι ϑαὶν δε ξὰῦ 1τὸ: ἢ ζκ 
ἐα ἀασό. 2». Ἡϊοτ. 

ἢ. τ. 581 τε αυσειῖ ὑχοὺ νῖτῦτὰ συυτα, εἴ Δ] ἰὶ 

Πυρϑοσιῖ, οἱ νοϊυοτὶῖϊ ροβῖδθα σγενοῦῖὶ; δὰ δυπὶ: 

Ὠυπιααυϊὰ 5υδοϊρίεῖ 4, οἴ πο ἀοσί(εβίδθιζυτν 
370 φμο τορβέμνε ἐε’ ἐμεχία εόναξεανι Ὀεγίζαζορ, φμοαὶ ἐμ 

σγακσῖς: εἰ δαΐέκῖς εράέεδες πον ἀαῤείμν Ἐπ τὰ τε] 4151] 
6; ἴδῦδ οοηνατίογα, οἴ 5υβοὶϊρίδηι ἴα, ἀἱοῖϊ 
Βοπλὶπυ5 Ηἰογ ἐΡ 122 5. Δῃ ΘΧΙΓΔΟΓΟΪΏΔΙΙΥ ἰοοΚ56 στο θπηρ. 

). 2. ἔἘ(ἐη) δέγεσέων Ἡϊετ'. 
1}. 34. ,»οης Ηϊει: Μπεῖες ΗϊοΥ “Ὁ 117 9 Ἐσεκ 7 τὸ Ο5 2 5 

Εὐοῆοῖ ἕοεαι ἐερὶς ας ὁ Ψ)01}] ΤᾺΡ5 995 εὐἱ ἃς, 

ΟΜ πρὸς πάντας Ηϊετ 1 Ἶ",3 
᾿]. 4. Ἔἐγχο σαλίθνει ΑΜΟΌΟ τυοκῶ "ιῈ : Ταΐεν φιδμξ, ἀμδ 

τἱρρέμ τας »ιδας ἐμ ἐς (ἐς ἐμ Ηϊοτ) ΗἸογ: ποὴ μή Ὁ οτα]- 
Πὰ πὶ »16 υρχασίὲ πεσε μ΄ ῥαΐγερι εἰ 2γέιίβενε σέρρ. ἑνας Ηϊετῖ 
[6 541 (νΕΥΥ 0056) : πολ κ' Ὦ οὔ. »16 ἑμοσεαςὶ σι ῥαί. απ 

2γίκ. ἡ. ἑμας ὰ Οκ 1 τὸ: μρη μί τη. "μ6 ὕοώ. εἴ βαΐγ. εἴ 

2γίν. τ΄. ἡ. τὰ ἴοε! 8 (ΟΡ. οὐχ ὡς οἶκόν με ἐκάλεσας, καὶ 

πατέρα, καὶ ἄνδρα τῆς παρθενίας σου ῬΉϊΪο 4“ «Βετιδ ὁ τ 148. 

νἤοτς Ὀγ Αγ]ς (Ρ. 298) ροϊηῖβ ουἱ πὶ ῬΠΪΟ 8 ἰαγιην 

5ἴΓ655 Οἡ ἴῃς τοδαϊηρ ἄνδρα. 

1}. 6. ἘΑΛΝΕΒΘΑΤΕΙΧ 2 γαφ ἯΙ ον: δλαῤίίαδηο δο»εμς 
7 γαεί Ἰὰ 1τ Νοια οἵ χίν (ϑόρ εἰ 873) (διιὰ Βτὶχ "ες 8, 

ἘΡΒΟΝΌΟΘΟΜ Ηἰἴδγ: πρμογοσμνι Ἰὰ Ὁ σδυὰ Βεὶχ ἷδ: 

(ὐνοκο:ο Ἡϊετ Ὁ9 4 το υϊ τῆϊς 5 ΤΑΙ 6Γ ἃ οἰϊδῖίορη οἵ ᾿ϊ. 20. 
ὅδε οτῖ. ποῖς [Π 676). 

ἘΦςᾺ}Ϊ ἘΟΒΝΊΘΑΤΑ Ε5Τ 26ὲ Η!οΥ: 50, νὰ ὠμῶς ἴον “δὴ τὰ ἱν 

σαυὰ ΒιχῖρΡ: οὐ Μμγμίαδὴ τη ἰδὲ (Ἡϊετερη., 866 
Ῥτενίουβ ηοϊε)ἦ. 

Δ ὁπ εἰς εὖθ. ἴὰς 3 1 1- Ξ]1υς 0 11. 

3 ἐπόρνευσεν ἴις χ-ὶ κ, τῆυν ἀργοείησ ἢ Δ. Τ. ἀραίηοι Ἀ. 
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(ἱ.). ἘΕΈΟΙΒΒΕΤ Ηἰεγ: “γπίραία 65 Ἰὰ «».'5 ἀδυὰ Βτῖχ 

ἴδ: γγη. ἐς Ἰϊδ ἀε ροεηΐε ἂρ διιῦς το Ὁμὲ Ἴηγηι. ἐπέ ἵν 1; γοργπέραίὲ 

σι Ηϊοτ 95 4 το 

Ἐποογέογε Ἡΐετ : γενεγέογε Οδυὰ Βτὶχ ἵΡ Ηἰεγ “Ρ ἸΡ Οε Ὁ, 

ἘΞΟΚΟΚ Εἰὖῦϑ ἡάα Ἡϊετ'. 

πὶ, 8. ἜΟΜ εἰς τὰς χεῖρας αὐτῆς ΗἸοῖ (Ἑο σαυὰ Βεὶχ 'ν, 

δυϊ Πἰθ οπγΞϑίοη 5 ποῖ 5ἰρηϊβοδηῖ, ἃ5 ἴμ68ς οἰοβίηρ νγοτάβ 

816 μοὶ νδηϊθὰ ἴο οοπιρίεῖα ἴῃ 5656) : “1 γιαρ σἐμς ἰὰ 

τ Βοαι ον χίν (870): 50 ΜΠ “παπς Ἰὰ ἵν, 

ἜΞΟΚΟΚ Εἰὖῦϑ Ηἰοζ ἰὰ (δγο) ας οπὶ ἰὰ δ (8)ο εἰ 875) 3 

ἡ, 9. "εί γιοίαίε Μογπέραδίοπες «μας ὠρίαπιέπαῦε 

μνγγανι Ἡϊον: εἰ γαχία εε’ Μργηίεαξίο εἰμς ἐπ πλλέλεηι Ἰὰ ἵν, 

ΟΜ ΓΚΑΡΙΌΕ ΕΤ ΠῸΝῸ Ηἰετ᾽: ἐρη εἰ ἐαρέαερε 

Ογργ ρ 6318: ἐπε ἐΐρπμηε εἰ ἐαρίάενι Ἡϊΐετ 1" 57 4. 

ν το. ἤΒΟΚΟΒ Εἰῦϑ Ηἰἴογ : οπὶ ἰά τ Βοαι οἱ (870 εἰ 8γ6 ἐεν) ὁ 

ἘΛΙῚ Ὠομινυβ Ηἰογ: οὧὰ [ἃ ἰδ," 

εἰ, τι. Κ}ΑΝΕΚΒΑΤΕΙ͂Χ Ηἰεζ : οηὶ ἰὰ (δ»), 5 

ἰδ, 12. "ὋΜ πρὸς μέ Ηἰἴετῖ : λαὸ Τγοοη πε 7 ἰρ. 759) ΗΠ ΕΓ 

Ζαοβ 6 Αυὑςϊ αὖ 6Χ υἱγ [ε5ἴ το. 

ἘΛΝΕΚΒΑΤΕΙΧ Ηἰεγ: ἀσόέαεο Ηΐϊοετ Ζ5.8 ἴΌ͵ 

ἡ αὐ : διο Ηἰοι ἰὰ Ζεὶ ἴθ Αὐςξ αὐ εχ υἱτ ἴοι ἴδ, 

πανεοτῖαϊη Ηἰἴοσ, νἢο δάάβ οὐκ Μγνιαόο: βγνισύο 

Αὐςῖ φὺὰ 6χ υἱγ ἴε5ι ἵὉ, 

ἘῸΜ ὑμῖν Ηἰεγ: ἀσό Αὐςὶ αὖ εχ υἱτ ἴε5ι 'Ὀ. 

ἰϊ, τς. ἤβ0'Έντια Ηἰεσ Ἐειτθοὶυ5 κε 54 πιο 37: 4ας- 
ονζεςε Ογρσ "52 14 8 66 ἀς Βδῦ νἱγξ σ ἐρ 41] υςἱ (Δ] 8:11} :28} 

ἀε ποῦ μαγο ἰη Ὦ. ἀεὶ ει ἰδ 12 Αὐᾷ 995 «πεῖς ἀοη δ; ΟἵΔ Αυρ "' 46 23 

ἰδ.313 2, 

1 Ἰουδὰ ἡ ἀδελφὴ αὐτῆς [ας 4 1 3. (πυ5 ἀρτεείηρ πὶ Μ.Τ. 

3 Τχαῖς 4 12, ἴπυς ἀρτεείηρσ νϊἢ ΜΟΤ. ἀραίηκι Β. 

81υς 2(τ1) 1 (Ὲ 1). 4 1 υς φετ(τιι). 

δΊυς 312. ΦΙυς 412. 
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Ἔξ δοοίγίμα Ηϊοῖ Ἐειτθοϊυβ ὶν; ρει ἐδοῥάπα Ογρτ 
Τ,οἰ (Δ] ἰδ Αυγ οοὺ Τζεβο ἀοι ἰδ Ξετ 46 83 ἰῦ 3132. 

ἰϊϊ. τ6. ἘἜΝΕΟΟΕ (ΝΕΟ ΗἸεγ) ΒΕΟΟΚΡΑΒΌΝΤΟΚ Π0.1ῦ5 

Ἡ!ϊοτγ'. 

, 1). ἘΙΝ ΤΕΜΡΟΚΕ 10 Ηΐεγ: ἐπ ἑἰς ἰεόμς εἰ ἐπ 

.. ἑ. Ῥέα Αάγυτῃ ἱπ Αρος 8, 

ἘΠ ΝΟΜΙΝῈ ὨΟΜΙΝΙ ΙΝ ΕΚΌΒΑΙΕΜ Ηἰογὴ: οπὶ ἐπ 

2 Ῥῆτα Αάχγαμ ν. 

1. 19. ἘΡΕΛΕΟΠΑΒΑΜ Ηἰεῦἢ 

Ἐ  ΟζΩΒΙ5, ἐη5 4815 Ηΐες ]οἢ (4535 “οἱἱ (υἹ) ἀς μεὸρ ἀεὶ 8, 

"ϊ. 2οθ. "απιαίογενι σμμῶι Ἡΐεῦ οῖ Οαβϑὶρ: ὑγμϑι 

“ἰρρ Ηλϊοτ “Ὁ 695. 

Ἐ ρρνιέονιῤεῖ Ηΐεν [9 ἢ} (55 'Ρ: δἐερρέαέ Ηϊετ ν, 

ἢϊ. 22. Ἐδ σαπαῦο Ἡϊοτ Ἰὰ Ἐπεκ 47 6 Νὰ 2.9; οἤ ξρὸ ταπαδο 
ἰὰ 15 519, 

ἘΑΥΕΚΞΙΟΝΕΞ ὑέεύγας ΗἩΐοῖ : εὐγπήγίδίονισς τ. Ἰὰ 15 ἴθ Ἐτεῖ Ὁ 

Ναΐδ. ἡγεδιῥαηίοτιενι υσείγανι ᾿ὶν ἀς ροεηῖι ἂρ απιδε 55, 

ἘΈΟΟΘΕ ΝΟ5 ΝΕΝΙΜῦΞΚ ΑὮ ΤΕ Ηἰογ΄. 

ἷν. 3. ἘΕΤ [επύυϑάτὲμ Ηἰεγ: ἐ φαΐ ἐμ αῤαμί ΤΠ εν. 

Ογρτ "δ 18: οὐ φμὶ ἐμά. ἐπ τον. Τμᾶςιὶ 8ς ἀν ἰπει 4 7; οὐ ὁνι- 

πίδμς φμὶ ἀαδίϊανιἐ ἐπι 767. ζει δ εν 1136: οἱ λαῤ[Γαίογὶ (αἱ 

ἴδω 4) Ἡ!] ΟΣ ]Ἰοῦ (45ς “οἱ! (ἰν) ἀε οπς οἂγ εἰ βρὶγ το, 

ἷἱν.4. ἔδθομινο Ηἴοῦ: ἀτο τ είγο Γετὶ πιλες 1 90 Ουργ ἷν 

1,Δοι ἷδ (οπα Μ5. ἐν. ἀφο τ.) Ηϊετ Ἐρδ ς τα; ἦρρ Τετῖ λάν ἰνά 3; 

οὔὰ 2 ον. α΄. υ. Ζεη Ν εὐ ἵν, 

ἜΕΤ ΑΥΕΕΕΤΕ Ηἰεῦ: (γωρνιηδινῖν ἡ ἀ40) εἴ αἰγαενιεῖ- 

δίς Τοτὶ κὰν ἰυά 3; οὐ γα δίνη ἰὰ τιατς ἀτοᾷινᾳ; (ς΄»- 

ωρρεδ ἐε τος ἄἤο σεείγο) εἴ αγονι ε Ογρτ᾿ 1 δοῖἷ: οἵ 

Δ Ίυς 41 12ἀὰ ἐν αὐτῇ. ΞΊ1.υς 1(1 1) 3. 

8 ὀνομαστὴν ἴλις 4. Ὁ 1, ἀρτεεῖπρ ν ἢ ΜΟ. 

4 οἷδε (υἷι Ο ; 5ες οττϊςαὶ ποῖς) ἴὺς 1.4. ἴδ ἀρτεείηρ ἢ 

ΜἩ.Τ. ταῖδος τἴπδὰ Β. 
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ὨΟΪ 6 οἰτουμηοίϊάογα σΔΥΏΘΙ ΡΥΔΕΡΟΓΙ να ϑῖγὶ ΗἸοΣ 

Ἐρβδις: οχ ΖΟη Μοτ 

" παϊσπσηο ΜῈᾺΛ Ηΐϊεῦ: γα ΜῈᾺῸΛ Ογρτὶν [κοι ἵ Ζεοη 
γος ιν, 

ἵν. . δε εμί  σηο Ηϊον: ὧὁ Ἰοτάδης Ηἰοῖ Ζ5 ες 3, 

5ῈῚ 2γαεδο Ἡϊετ. 
Φ,γγαρ τύῦαμ Ηἱἰογὅ 

5 νΐϊαΐζέες τύκλε Ηϊοτγ᾿. 

ἵἱν. 8. γα ΕἙΥΒΟΒΙΒ Ηϊογ᾽ : ἐγαὰ 5 Αὐῃρνρ Ῥες 53, 
ἵν. το. δε ἄσε ἀξδε Ἡϊϊοι. ὅ66 Οὐ !. 6. 

Φ.ογ 3} ΝΟΒΙ5 Ηίογς, 

5 ,“;!} ἐκέ 2εγυερε Ηϊοτ. 

ἵν. ΣΙ. . δ αγένς Ηϊοι, το δα 5 ὔσζέ γογίβ: Ὀυϊ 566 

ςΠῖ. ηοῖδ. 

ἷν. 12. ῈΧΉΙΒ Ηἰογ", 
δ σμΑΒ Ηϊεῖ (ὭΣ ἽΝ, λαλῶ; Ὁ Βιᾶ5 «λήσωλ)". 

ἷν. 14. ΚΜΟΒΑΒΌΝτΟΕ Ηἰοῖ ]οἢ (455 οοἱἱ (ν 1) ἀε δὴ πιοῦ ς: 
ἐγ Ἐς Αὐᾳ "Ῥες 23, 

ἷν. 19. ἜΝΕΝΤΕΕΜ ΜΕΌΜ 25 Ηἰοτσ τὰ Ἐσεκ 33 ΑἸ ΌΥ οὉ 
ΝΑ] :9 ἔπξ “δες 41: ὁγἵῃ ΑΠΌ «Ῥ 36 ἘΠ ΟἾΟΓ ἴοπα ερὶν ἴδ 7, 

Φοσς ἐὐγάϊς πιεὶ “μγδαζΐ σε ἐμ γι Ηϊον: σ. ὦ. τ". 

εομέωγόανι »ς ἰὰ Ἐτεκ ἰδ. ς ἐς, »ι. οομέμγδαζὶ κρη1, ἘΛΟΏΟΥ ἷδ, 

1 τὴν ἀκροβ. τ. καρδίας ὑμῶν (ἡμῶν) [᾿ς 3. 3, τἢυ5 ἀστεείηρ ἢ 

Μ.Τ., Ὀυιϊ οπς ἴ᾿υς Μ5. (ς1) δᾶς τὴν σκληροκαρδίαν τ. κ. ὑμ. 

1ὺυς 11 2. 
8 χὴν γῆν σου, ἴιας 3.τό, τἰῆυς δρτεείησ νἱῖ Μ.Τ. 

4 ἴῃς. σον ἴκις 3 ἐ 5. δΊυς τ᾿ ἐδ. 

4ἴυς 416. 

7 οπὶ ἰδοὺ ἴκς οἱ 3, ἴπυς ἀρτεείηρ Μὲ Μ.Τ. 

ΦΊυς 414. 
8 λαλήσω τς 4 16. 

19 ὑπάρξουσιν ἴκς (1 1) ὁ 4. 
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ἷν. 2ο. ΦΊΑΒΕΚΝΑΟΌΙΑ ΜΕΑ Ηἰοτ᾿. 

ἷν. 2:. ΒΑΌΡΙΑΜ Ηἰογ" 

ἷν. 22ὥ. δετυιτυς Ηἰἴογ Οἰϊάας 47: ἥμος Ἡϊοτ Μὶς 77, 

ἷν. 29ς. “ορικῖς συΐας (19 ΥΣ 55) Ηϊοσ, νῆο δά 5 

τος γέρο. 
δυηίναῖϑδδα υτῦε5 Ηἰετ᾽. 
ἵν. 3οσ. νάξτατα Ηἰογ᾿. 

5 ΘΕ ΓΈΝΤ Ηἰετγ᾽. 
ν. 1. ε΄ οὐπείδγαΐς οἰ φμαοίίς Ἡϊοτ : οτὴ εἴ ο,5. Ἰὰ 

δὰν νεῖ 3:6 ; σύ σμαξγ.... εἴ κορηοοαε, ᾿νε ττὶης οτάοτγ, Αὐρ 
ᾳυδεβε ἰη ἢερὶ 1 40 Ευςρ εχς Αὖξ 74. 

νι υμ Ηἰογ [ἃ γἀν μεὶ ἴδ; ΠΟΜΙΝΕῈΜ Αὐρ δ ΕᾺΡῚρ 'Ρ." 

δοπὶ δ᾽) Ὧδὲ Ηΐετ [ἃ κἀν μεὶ ἰῦ Απρ ἵν Ἐυρὶρ ἵν. 

δ οῖρ: Ε ΗἸοτῖ: Ῥτορῖοσ δαπὶ ἰὰ κἀν μεὶ ἴδ : ρϑοσδί!δ 

δοσυτ Αὐν ἢ Ευρὶρ ἵῬ, 
ν. 2. δούῦοργϑι ἘΤΙΑΜ Ηΐἴεγ: οὐλμνιβ ΕΝῚΜ ἰὰ "ον 

Ῥεῖ 10 

"( ἀσΖ αδο ἱμγαῤμηέ Ηϊετ: [ταυάἀ υ]εηῖοτ (Ξ Ϊ5 νΝ Ὁ) 

ΕΚΑΝΊ, ἐἴ ἀοε ἔβειορι ἐμ ποησεῖο ἰὰ κἀν νεὶ ἴθ, 

ν.3. δγωῤῥίμη βάενι Ηϊεν ΟἹ ἀΔ5 45. 

ν.4. δ εἰ ουι Ηἰετ", 

Δ ἴῃ μου [μὰς 31 3, ἰδ5 ἀρτεείηρ νι Δ1.Τ. 

3 1ὰς 415 ἀραίηβι ἴῃς ρῥίορ ἀκούων, ναὶ τὸ Μ55. (213, 90) Βανε 

ἀκούω ἱπεϊιεδὰ οἵ τῇς ἰαϊυτε. Τυν οὐ τς ν᾿ ποὶς ἰτὺς ἄρτοες Ὑ1ἢ 

Μ.Τ. 
5 πᾶσα χώραΪιυς 4 1 1 (Ἰῃυ5 ἀρτεείηρσ ΜῈ} ΒΕ ἀραίπει ΜΟΤ.). 

4 ἡ ταλαίπ. ἴς 4 3, ἰδ ἀστεείησ ἢ Δ.Τ. δραϊπεὶ Β. 

δΊυςο. 3. 

4 ἅνδρα ἴ ἃς 4.1 «, ἰῆυς ἀρτεείηρ ἢ ΜΤ. ἀραίποι Β. 

Σ αὐτῇ ἴκις 4 4. ἴῆυς ἀστεείηρ ναι ΜΤ. ἀραΐποι Β. 

δΊωυς 312. 



330 ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

ν.6. ΚΑ. ΝΕΞΒΡΕΒΑΜ Ηϊΐοῖ ( δϑϑιοα Ἐβ τος τὰς  σμ6 ἀαἷ 

ὥοηιος ἰὰ δα « τι} 
ν.. Φιαϊμγαυὲ Ηϊοτἧ. 

ν. 8. δεοριΐσαγ Ηϊεῦ: οπὶ [τς Βκεῖ 4 4: 3,δ 8: ΗοΣ ἐς 
Ῥετρ νἱτᾷ ὃ δὰν ἴον 21) Εξεΐ ὃ το Ζαοῖ ἡ 5 Ὁς Αρ "Ρες 45 ὅα]ν ἐς κυὺΐ 4, 

Ὀυι ἰὰ ἵν 4:4 ἢὰς ἡπραπέσεζες (στ ῃουϊ ἐρεΐ5) ἀπά 50 Ηἱἶεσ 
υϑίᾳυς͵ 

ν. 11. ΚΑΙΤ (ΡΙΟΙ͂Τ Η!ογ) Πομινῦϑ Ηἰεγν 
ν. 13. ἥλασεε ἐγρο υεπέερ (ευέη. Ἡ οτ) ἐὲς Ἡ!]οτ'. 
ν. 14. Β΄ΌευΞβ Ηἰογ" 

ν. 17. καὶ τοὺς ἐλαιῶνας ὑμῶν". 

τὺ ΗΑΒΕ5Β Πάκμαανι (τὸ 34. μαβΒ. Ηϊο) Ηἰεῦ 
(ΠῸΞ ΓΙ, ὑμεῖς πεποίθατε) 7. 

ν. 19. ΦΡΕΒΕΙΠΙΟΟΊΒΤΙ5 ΜῈ ΕΤ΄. 
ν. 22ὥ.. δεία “πῶ »μεαὰ πο ὐρέοδιϊ!ς Ἡϊοι ψἢο δά άϑ, 

συνε {ἐ»ιεῤ“ς Οἰϊὰδ5 48: ογὰ ΑἸΔΌΥ Βέχβαι 8.21: (Ξ αν ηρ (δὶ 
ἢς 5οπιείίπι65 φυοϊεοα ἔτοπι πιο 017): ὦ Καὶ »ε. ". ᾿ογνείσα- 
ὀέί!ὲς Ηϊοτ ἴ5 5113. 

ν. 22. δ᾿γεεεεγρ (δ ἼΌ, καὶ ἐξέκλιναν , Β“ "ἷά Ο οἵη 

καὶ) Ηἰετ Οἰϊάας 'ν.᾽ ' 
ν. 24. διωοίξιανι ΗἩϊοτ᾿Ν. 

1 ἐκ τῶν οἰκιῶν (Μ5. 144. δε ὡς τ. οἱ) ας 3 1, δὴ Ἔχδρὶς οἵ 
ἃ ςοη)εςιυταὶ ἐπιεπάδιίοη, συρροτγίει ὮΥ [ὡς Μ55. δπὰ Ὀακεὰ οἡ Ο΄, 
υἱϊπουϊ Δ σςοπηοχίου ἢ ἴπε ΗδΘὃ. 

3 καὶ ὥρκιζον αὐτούς ἴτας 1. 1. 5 ον ἴκις 41 ς. 
4 Θο]υς 4 Ἐ32(1 1), τππς δρτεείηρ υνἱῖἢ Μ.Τ. απὰ Ἐ. 

ΒΊωυς χε τ(ΈῈ 1), τπὺς5 ἀρτεείης τ ΜΟΤ. ἀραϊηοὶ Β. 

4Ίυς τ( τ]. 
7 σὺ πέποιθας ἴις 3:1, ἴππς ἀρτεείησ νυνἱῖῖι Δ΄. Τ. δραίοςι Β. 
4ΦΊυς 2316, ἰδυς ἀρτεείηρ νἱἢ ΜΟ.Τ. δρεαίποι Β. 
8. οηὴ καὶ τς 3 1 4. 

19 ἐν καιρῷ αὐτοῦ (Δ ἀοαῦε τεπάετίηρ οἵ ἾΆ.}3) ἱπεετιεὰ Βείννεεη 
ὄψ. δινὰ κατὰ καιρὸν Ὁγ [ὡς 4 12. 
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ν. 26ό.{ 5,» Ηϊει Οἱάδ5 43: ᾿τηρίεἴαῖες5 ΡΒ Αὐξ 
τρες 39. 

ΦΙΝΘΙΌΙΑΝΤΕΒ ΟὕΑΒΙ Αὐοῦρεβ ἔσφιέος (29 ΣΝ 

Ὀ)0)) Ηἰϊος Οἰἀ48 δ: εἰ Ἰοφι!επῖεϑβ νᾶηᾶ ΕρΡ Ὠεογοῖ 

5. ϑίερῃδῃο δάβοσ. ΤῊ]β τεπάσγηρ ἀρρϑδῖς ἴο γαργαβοηῖ 

9οπι6 βοὴ Ηοῦ. 85 ΦῬ 9. 1 50, ἰξ δας τ6 ἰη- 

ἰογεϑῖ οὗ ὑσγθϑεσνηρ 8Δη δἰϊοπιρῖὶ δἱ ἴπῸ οιηδηάαδίίοη οὗ ἃ 
ἀφορ  γ-ϑοαϊοα οοιτυρίου ἴηὴ ΜΟ. 

ν. 28. ΚΙΝΟΒΑΒΒΑΤΙ ΒΌΝΤ ΕΤ ΙΜΡΙΝΟΌΑΤΙ Ηἰἴοσ ΟἹἹ- 
ἀδϑ ἴδ." 

ΘΕΒΜΟΝΕΒ Π16Ο5 ρ6551π|6 Ηἰἴεσ ΟἹ] ἀ49 ἵὉ.3 
ν.320.β. διήμβον εἵἱ »γαῤίδα αα τεπ ἵπ “εγγα Ηΐϊοι 

ΟἸ]άΔ5 80; ῥαῦον ε΄ ἀογγϑιάα ἡασα τμρ σεν ἐεγγαρε Αὰρ 
ἀς ἀοεῖ εμγ 4 39: ἀργγίῤίζα Χ' ς. ς. 4. Ῥ5Ὲ Αὐρ "Ρες 46, 

ν. 31. αῤῥίιακηεῤαη! νιαπίδης τῖς ΗἩϊεν ΟἸάδς ἵδ : 

2ίσεσμηι ἀεγεί μι. ς. Αὐρ ἢ (ἢ ψνἤοπὶ ἴῃ6 ἢ οΪς Ὁ. 
ἀϊῆεις ἃ ροοά ἀφ8] ἴῃ ἀεῖδ1]]} ἔγοπὶ  ]ρ.) : 2έαμσογμμ τι. “. 

Ῥς Αὐὑρ "Ρεο δ, 
ν. η. ϑαφωαηι ούαμ Ηϊοῦ: οἵὴ “μαηι ἰὰ ἴ5 14 15 Βεαεά 

Ῥὰξ 153͵ 

ν. 1. δώ ἃ ῬΕΟΡΗΕΤΑ ΜοῷμΜέ αἱ ΞΑΓΕΚΌΟΤΕΞ 

(τοτὲν Ηϊεν 6!]} Ηἰον ΟἹ] ας 89: α “αχδγάοίε μ. α. »εεμάο- 
2γοῤἠεία»»" ἘΞ Αὐξ 'Ῥος «6 Εαυξὶ εἴ Ματς ᾿δδ ὑγες 33, 

ν΄. 14. δώ, ΝΟΝ ον Ἰὰ κὰν ἰον 33) Ατρ ἘἘ14714: σῇ μόϊ 
ΑἸδι ῬΚκ1:8 Ὁ τά Ἡ!ὸοχ ἐν ὅδε Αυς οοα ᾿πἶ ρεὶ 23 15) ᾿ς Αυρ δρες ἰῦ 

Εδυβὶ οἱ δίαις ἵ ΟἿ 495 'Ῥ: οὐμ ΝῸΝ Ἐϑ8Ὲ1 ἕὰς ερ Ηεστπὶ 
Τοῦ πος 

1 δλιπάνθησαν, ἑστεατώθησαν ας 4. ὁ 3. ἴῃς ἀρτεεὶησ νἱἢ Μ.Τ. 

δραϊηειὶ Β. 

3 τοὺς λόγου: μον εἰς πονηρόν (Ὀείοτε κρίσιν 15) ἴιυς 31 21, ἢ 
κυ ρροσιίίηρ ἃ πιοάϊβεά ίογηι οὗ Μ.Τ. δρδίμεοι Β. 
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νὶ. τς. δ φινία (φμὶ ΟἿ) ΑΒΟΜΙΝΑΤΙΟΝῈΜ ἘΕΟΕΕΟΝΤ 
Η ον ΟἸ]άδς Ὁ: ἐζεωγωη Ἐδλυβῖ οἱ Μᾶζο ἵῬ, 

ΦΕΈΒΟΒΕΘΟΕΒΕ Ηΐον Οἰάδς ἵν; ὡνονείκέανε τΣμαρ δαὶ 

εἰ Μδσς ἵὉ. 
ΦΊΝΤΕΕ ΕΌΕΝΤΕΞ Ηἰοσ ΟἹ] 45 δ: ἐπ γέπα σμ4 Ἐδυϑῖ εἴ 

Μασς 'Ὁ, | 

Φυῤήαζίοριές “μας ἩΪΟΘΥ : οἵὴ ς. Ἐδιϑξς οἵ Μᾶαζς 'δ: 50, 

σι ὠγερι, ΟἹ 45 ἰδ, ᾿ 
ΦΟΟΚΕΌΕΝῚ Ηἰοῖ Οἰ]ἀ4ς Ὁ: “πιῆρνπαδερ Ἑδυκῖ οἵ 

Μαζο '" (5ες οτςδ] ποῖο). 
νὶ. τ6. δομ Κυρίον Ηϊΐεν ἰὰ Νὰ « : ΑἸΔΌτ ἘΞ 1:18 ΠΠ 5:2: 

“ορεΐμε ΗΠ Ῥετι83 ΗΠ ΟΣ 15313 Ῥς Αὐρ' "Ῥες 5 ( δϑϑιοὰ ἔΞ1371: 
“1 ΗἸ| Ξε 1271. 137 4, 

ΦΟΜ καὶ ἴδετε 29 Ηϊετ Ιὰ ι- ἰδ: οὐ φμαεγίε ΗἨῚ1] Ῥπτιδ3: οὐ 

υἱάοίε Ατλῦτ ἢ ΗΠ] ἘΞ 137 1, 1374 ΗΕ; Νὰ ἴὉ Ῥς Αὐρ ες ἢ 

(δϑϑϊοὰ ἵδ : σμαεγίε (οἴανι δοπαρε, Ἰοοβ6}γ) Η]οτ ἴ5 57 το, 

οτείτἰρσοτγίαπι ΗΙοῦ: ῥεγίβεαίίοπον ἰὰ 15.571: ξαπίέ- 

,"Μβιααίονηενι Ῥ5 ΑῸρ Ῥες ἱδ, 

νὶ. 1:8. δΑΌΡΙΤΕ Ηἰἴοσ, νῆο δάἀς ο“᾿ἰὔξ σκαάϊεγμμέ: 

μά ϊεγωμί [τ μετ 461. μά εξ Ογρτ 554.1 1 

ΦΟΟΝΟΆΈΕΟΘΑΤΙΟ, φναπία οὺ ͵ ασανι εἰς Ηϊετ, νἣο δαᾶς 

ιο ὥπργές., εἴνε φκῖ βασι Κγέζες: εἰ φμὲ βατξεμμ ῥέίογα ἐπ 

εἷς [τ΄ : 50 σἸὮ δασεεπ Ογρτ 'Ρ, 

ν'. 20. “ αϑεγηῖς (ΟΣ φέρετε) Ἡΐοτ [τς Ββδεν 4 1) 

νὶ. 26.5Ὀ. “εκ ΝΟ5 Ηΐεῖ, νῆο δαὰς εἰῦκ σωβεὲν υος. 

νὶ. 28. “2γἱμωβες ἀεέπαπέ (-παπέες Ἡ!ϊετὴ Ἡϊοτ: 27. 

ἠωὐϊπαηδμνι ΟἸ 45 80. 

νὶ. 2ς. “αρεη Ἡϊες ]οἢ (855 “οἱ! (νυ ἀε βεοὲ καὴ ει (}}- 

ὧδς ', 
δ ρπεμμ βίμηι ἐπὶ ῥμνιόνηι Ηϊοτ : οπὰ οὗ (255 ἵἣ ΟἹ!- 

ἀλϑ ἾῬ, 

δ. 
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Φ,παδίας οε»ε (αμέερε ἴον ἐπένε Οὐ] 485) 4071 "ΟΝ φερε 

ἐσησμηρίαε Ηΐεν ΟἹ 45 ἱδ: 50 ἢ νεϑῖγδα (ῸΥ ΦΟΜΙ 
Τοῦ (898 Ὁ, 

νὶ. 3... δ ̓ υοεαΐε ϊετ [οἢ (455 : (ἀγρεμίϑη τϑε 7.) 

τοργοῦυπὶ εϑἴ ΑΠΌ ἴος 2: 57, 

νἱϊ. 2... ΟΥΙ ἹΝΟΒΕΡΙΜΙΝῚ ΡΕΒ ΡΟΕΤΑΒ ΗΑΒ, ὕτ 

ΑΌΟΚΕΤΙΒ ΠΟΜΙΝυΜ Ηἰΐεγ: οὐὴ [τ 4 17 5. 

νἱ!. ,.. 52) ονίπς ἘΧΕΒοιτυῦμ Ηἰἴεγ: οπὶ ΕΧ. τ΄, 
νἱ!. 4. ΟΜ ὅτι. ὑμᾶς Ηετ ϑ8αἱν ἐε εὐ γει; μία (φμο- 

"ἴα! [τ ἐπ ἐούμερε ιοπ φγοσεγη υοόῆς [τ Ὁ Ῥς Αὐρ "Ρες 5, 
“οῤέμν ον έμε, ἐωπβέμνι Ζονείμί [τ ἵν ΗΓ «Ρ 583 δάν 

ἰον 437: τ. Ὁ. Τ. Ὁ. τ. Ὁ. Ηἰογ ϑαὶν 'Ὁ, 

᾿Φ,οὐ Ηϊοτ [τ ὺν ϑαὶν ἷδ: οπν Ηἰοτ 34" ἴον ἴδ, 

νἱ. ς. δόενε αΐγεχεγίδς 5α]ν ἵῬ: δεμε  χερες Ηϊετ: 
ενραίε τ 4362: οριεηά σης ἐνιο αὐ(ζς Τὰς ( 4] ἀε αι 8 τ 

νἶϊ. 11. ἥΈΑΟΤΑ Ε5Τ ΗἸΟΘΓ: Ἐ5Τ ΤυςΓ (] ἵὉ͵ 
Φ,Ζοριμ 5 ἸΘΤᾺ Ηἰοτ, νῆο δάᾶς εἶχ νι : ἡ, μισὰ Τιαςι 

ΟΑ] ἵν, 
ν᾽]. 13. ἥὍΙΟΙΤ οΜιΝ 5 Ηἰεγ ΟἹ] ]ας 8», 

ΦΜΑΝΕ ΟΟΝΒΌΚΟΕΝΞΒ ΕΤ ΤΟΟΈΝ 5 Ηἰεῖ ΟἹ ας δ: σμ 
ἡμῶν: Οδϑϑιοὰ ἘΞ 1363, δυϊ [ἢ15 ρογῆδρϑ ἰ5 ἃ γειηϊηϊδοθῆςο 

οὗ ν. 25 οΥ οὗ χχν. 4. 

ΦΑύ 5115 Ηἰεν ΟἹ] Δ5 Ὁ (ἰαβϑιοα ἵν, 

νἱ!. 14. δ, μασηι οτὰ εἰ Ἡϊεῖ Οἰϊάας ἱδ: οὐ ἥτε Αταῦσ 
εῬ 49 ες͵ 

ΦΖονιμὲ ἀμί, Ηϊον ΟἹ ας δ: δον Αὐλὺτσ Ὁ, 

νἱ!. τς. ΚΟΜΝΕΒ “γ,αίγες υεείγυς Ηϊοτ: Δ τ΄. Απιὸτ ἰδ 
νἱ. τό. “μέ Αϑϑύῦμα" 2,70 εἰς ἸΙΑΌΘΕΜ ἐδ Θγ ΟΜΝ 

(οΜ κ. μ. εὖ.), ἐ7 ποκ οὐσίείας νἱλὲ νον: οἰ κε δοσίματε ἐς 
270 Δϊξ 1ῚΝ ΡΆΕΟΘΕ ἐἴ ογαζίονς (ΟΜ κ. μ. εὖ.) ετγῖ Ρυά «; 
εἰ ποίϊ δοσίκίαγε ἐς μεϊσεγ ρον ἔσαν (ΟΜ κ. μ. εὖ.) Απιὸτ ἰδ: 
πές ΑϑϑύΌμαβ 270 εἰς ἀεῤγεζαίίοπενι (ΟΜ κ' μ. εὖ.) ε΄ πολ 
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οὐείείας »εΐλί (τυυςῇ οἰοβος ἴο ΜῸΤ. τἤδῃ το ΟΎ Ηἰἴον "ἐν 

ον 3 ο: οὐ κε ῥοείμέσυεγίς »εδεεγεγὶ ἐἠδέμς, εἰ πον ἀζρξεσέγς 
σα »6 970 εἰς ας δῷ Ἡοττὴ Ῥῖο ἀεί ἐς 12 5, 

41Ὲ Ηἰἴοι ἰὰ κὲν ἴον ἴδ Ῥδη 9 5 ΑἸη)δγ ἵ ἕδος ορ σπῃ δ: 
οἵη 2 Τοετι , 

νἱ. τ8.. ΦἜΕΟΙΝΑΕ θεέ Η!οτ, το δά ς εἶνε »"]46: 

ΤΩ 66 ο. 1ἃ 15 57 6, 
νἱ]. 2:. ΈΧΕΕΟΙτυυΜ, Ὀεξὺς Ι5ΒΑΪἿσὶ, Ηΐοῦ: οἵὰ [τ 

ς Ἀδεσ 4 17) 3 Αυοῖ 4 ΘΧ τι{τ τ65ἴ 193, 
νἱ]. 22. ΙΝ ΟΜΝΙ νιὰ ΗίοΣ: ἐπ ορεέδες οἱΐξ ηιοῖς 

[τ ἴ Τοσὶ πιαῖς 4 3: 
νἱ. 24. “(ε΄ μο) ΑΥΌΙΕΚΟΝΤ Ηἰον Το : οβαῦθι- 

ΕΚυνΝτ [τ ᾿ 
μές ἑπω ἡ πμαΈΚΟΝΤ ἀνέρι σμᾶρι ΗΪΟΙ : μές ἐμίφραι 

ἙΚΌΝΤ [τγἷρ: δ ποθ σαυερΈΚΟΝΥ ἀκ. 5. Τοτῖὶ ἵν, τῆς ἰδεῖ 
δα άϊηρς πονενεῦ Ἔχορθιοδιγ, οἰ πορ ἐμέν ακρίδμς τμΐς. 

δ π νοιυντατιβῦβ σκῖς (οἵη “κύς Ηΐδγ) οἴ ἐμ (οπὶ ἐπ 
Η!εγ) 2γαυΐίαίε ἩΗϊεῖ: ἐμ εορίαίομκέδως (εογαάϊς νιαδίζίας 
σμαπ) τ: ἐμ ἐΐξ φμαᾶς τομομβιυεέγεη (οργαάε τμὸ πιασίο) 
Τοῖὶ ᾿ν, 

ν], 2ς. “54! »ιἱεὲ ΗΙον [τ 35 5 ΑἸΩΌΥ ἴκις 15 17: οὗ ρριΐεῖ 
Τοεῖ δ: εἰ εόανι Μαχ Ἴδυγ "ες, 

526“ (λαπε Ηἰοτ) αἰένι, ἐὀρπσγέης ἀἠμρωο Ηϊοτ: ἐρτεν 
ἀἰονι εἰ αμέε ἔμεονε τ ἷδ ; ακίς ἔμεένι [Γετὶ 10] Απιὺτ Ὁ Μίαχ 
ΤαυτγὶΡ (δεςϊοὰ Ἐξ 136 3. θυῖ (Π]5 ρεγῆδρϑ 15 ἃ γοπ)ϊ ἰϑοθοο 
ο χχν. ς. (ὅες οἡ ὕ. 1.3.) 

ν]]. 26. “εἰ ΡΕΙῦ5 ΟΡΕΒΑΤΙ 5ΌΝΤ (φκανι ῥαΐγές ἐον τ) 

Ηἰοσ : οἱ εἴ δείμς.. ἐογρο [τ δ; τὴ δ 2. ὁ. ς. Τοτι ἰδ, 
Υἱ!. 22. ΚΟΜΝΙΑ...ΕΟ5 Ηΐογ ΟἹ] 45 49: ἢυσης 56 Γπιο- 

πότ [γ ᾽ν, ' 
νἱ). 28. ΚἬΑΛΕΟ ΕΞΤ ΟΕΝ5 Ηΐεγ ΟἰἸάἀδ5 ἱδ: ἀσες ξέκης 

1}, 
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5 ον ὍΕῚΙ 50ῚΪ᾽Ά᾽ Ηἰοες ΟἸ]άδς : δοονιέμὲ [τ Ὁ Ῥς 
Αὐξ "Ρες 35͵ 

ΦῈΤ ΑΒΙΑΤᾺΑ Ε51͵ Ηΐεῖ ΟἸ]άδς 'Ῥ: οὐχ [τὺ 5 Αὖν 
δρες ἰδ 

νἱ]. 29ς. ΚΕΌΒΟΕΙΒ 50] Ηἰοῦ: ἡπωίρέσεοι ἄσές ἴτ 4 35 ", 

ν. 4. δ ηκριφεῖα φμὶ ἐασϊεί (αἰ. ἐαα 1) πολ γεσερρεῖ ἢ 
Ηΐϊος ἰὰ Απ δες Ἐς Αὐρ Ῥες 33: 50 Μ|ΠῺ “αἱ ΗΟ τ Βοπὶ 
οἦ ἷς σι τὲ Ἐσεῖς 2) Μὶς 7 8 ερ 78] οἱ (Δ] ἀε τεξ ἂροβ 1:2 Τοῦ (δςς 

ς0} (χι 11) ἀς ν»κεοῖ ἀεὶ 3 Ργοβρ Αι δὰν ςοἱἱ 2 Βλοἣ Μοὴη 4- τὲρ :: Ευὶς 

Ἐυ8ρ “78 ΟΙ]ἀΔ549: φσμέ ἐδεϊδγΐ γεεμγρεί Τετὶ Ῥοεπῖς δ; 
μπεριφμα φμὶ ἐσ (Ὁὰϊ (οὰ Α πᾶς “σάεῖ) πορ γεσμρρεί ἢ 
Ογρτ ἐπ δες: μι, φ. «αὐ ὯΟῸ δἀϊϊοϊεῖ κί γέεμγραΐ 
Απὴδτ ἘΦ 3634: πρπηῆξ φμῆ “καρ γέσμγεί Ῥδς “Ρ 1 5 Ρατ 
δὰ Ῥοεηΐς τὸ ῳ κ, οκακσί "Ο τεῦ ἩΗϊετ ἴ5 51 9, 

ΝΠ]. ς. ΦἋΝ ΙΕΚΌΒΘΑΓΙΕΜ Ηΐον Εὐὶρ Εσ5ρ 'ν οἢ (855 
ἰδ «νὰ ) (Ἰ]ὰδς ἷδ ; οὔχ Ρ5 Αὐρ Ῥες ἴδ, 

5 ρπίεκέίοσα Ηϊον (566 οτοδὶ ποῖθ) [οἢ (855 ἰδ 3 εἰ 7 
Ευὶϊς π5ρ 'ν ΟἸ] ας ἵῬ : »καδήρμανι Ἐς Αὐρ 'Ῥες ἵν, 

Δ ΑΡΡΕΕΗΕΝΌΕΚΑΟΝῚ Ηἰεῖ ΟἹ άδς ἵ : ΤΕΝΌΈΚΟΝΤ Ρ58 
Αὐὖξ "Ῥες ἴδ ; ἸΝΟΌΚΑΝΕΕΚΌΝΊΥ ]οὗ (455 3 εἰ 7 ΕῸ]ρ Επι5ρ ἵν. 

ΦΜΕΝΌΑΛΟΙΌΜ Ηἰἴοσ ΟΠ ἀδς δ : 2γαεσμο ῥίίοηοοι Ῥ5 Αὐρ 
“Ῥες ἴδ: (λοῖϊεβ 505 ]Ϊοἢ (δλε5 ἷῬ: σονῖςε5 8085 Ευϊῃ 
Ἀυβρ ἵν ]οῇ (8585 ἰδ 3, 

ν!. 6. ΦΑΤΤΕΝΌΙ ΕΤ Αὐϑούμτανι Ηϊενγ ΟἹ] ἀδς δ: 
2γαεῤείε ἐγρὸ ἀμγόρι ἐἦ σά! 5 Αὐρ ’Ῥες ἰδ͵ 

ΦΝΕΜΟ ΟὔΟὉ ΒΟΝΌΜ Ε5Τ (ΪοαυὉ) Ηἰες ΟἹ] ά45 ἐν: 

οὔ Ῥς Αὐὖρ Ῥες ἵν» 
ΦΌΜΝΕΒ ΟΟΝΝΕΙΘῚ 50ΝῚΊ Ηἰοῖ ΟἹ] ἀας δ; ἀῶ φαΐα 

͵“Ὡγγεῥαί ἘΞ Αὐρ ’Ῥες ἴδ, 

ΦῚΙΝ ΡΒΟΕΙΙ͂Ο: ΑὉ ΡΒΕΟΕΗΌΜ Ηἰεγ: ἐπ δι είε σμὸ Ἐ5 
Αὐψ "Ῥες ἴδ ΣΝ ΡΒΟΕΙΟΝ ΟἹ] 49 ἵν, 

νη. 56’ λέγωμδο ἘΤ ΟἸΓΟΝΊΙΑ Ηἰοτ ἰὰ [538 15 (ἰδ ς 
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49: εἰ ἀέγ. (ἀγ7 Ογρτὴ γαγίς (αργ ἴον γμγίς ΑταὈτ) ΟὙρτ "5:13 

Αὐλὸτ βεχ 6 42οερ 236: κο ἀΐγ. εἰ γω (3α45.) Τᾶςι ἀἰν ἰμεῖ ἃ τι; 

εἰ ἀέγ. αεὲ ἐὐόΐαε αργὶ ἘΞ Αὐρ "Ῥες ἴδ, 

εἰυριοῦμ Ηἰογ Ογρτὶν 1,Δοῖ δ ᾿ς Αὐρ "Ῥες ἵ ΟἸ]ἀ45 Ὁ : 

ἑμάϊεία Αταὺτ εχ 6 4 20, 

νἱ. 8. ἔΝΕΒΕ (ΠΣ 13) Ηΐοες : οἱ ΟγρτῖΡ [,μςἰ} 

ῬΞ9 Αὐυρ "Ῥ“- «ὁ 

ποι αεί μη ΟΡΕΚΑΤΌΒ Ε51 Ηἰογ: ἐπ σέων γα, ἐπέ 

ΟγρεῖΊΙ,ΔςοιΡ: ἐπ νανῖση Κ᾿ ε. Ῥ5 Αὐρ "Ρες 'Ρ, (Δἀαϊηρ πιε- 

ἴδῖυτα ναϑῖτγδ). 

Ν.Β. «ογδαέ εοηγμεέ τρί Ογρτ ἷν Ρ9 Αὐς "Ῥος 5 ἀΙ οτίηρ 

σοι Μ.Τ. δηπὰ Ο΄ 5 αϊνιοίοη ἸΣΣ ΗΠΠ : ὈΡΌ. 

νἱϊ. 9. Ἐυεγόμνι Ηϊες Ογρτ »Ίςι ἱΡ Ῥ5 Αὐὑμρ Ὁ 5αἱν 
ἀεκξυδά»͵ 

νἱ. τό. βαυριτῦβ ΕἘ51 Ηἰοσ (ἰἃ 4ς θεὼ ἰας ραῖγ) : χῳ- 

διοημς [τ ἢ: 

ἘΈΒΚΕΜΙΤῦ5 Ηἰἴοχ (ἰα ἀ- Ῥεη εἰς) ; υρορηι ὑσίρεξίαζις [τ Ὁ, 

(δἀάϊηρ ἐφμογμηι 4135). 
π(ἀλαρδμιρι) Ρυσνάτοκυμ εἰμς Ηΐεγ: ἀλμδίμς (ἀε- 

δ» 51ρ»15) μον σἰμς [τ ὺν, 
Ἀὶ} ΝΕΝΕΒΌΝΊΤ ἐΐ ὈΕΝΟΚΑΝΕΕΑΟΝΤ Ηἰοῖ: ἐἴ τὐιε εἶ 

"ακάμεσόη! [Ὁ ἷν, 

νἱ. 1ὴη. Ἐκεουμοβ Ηἰδι ]οἢ (δ55 “οἱ (αν) ἀε ἀπὸ ξεὸ 
τδοῦ τό δὲς, 

νἱϊ. 21. ἔΓΟΝΤΕΙτυβ ουμ Ηἰοι Οἱ δ5 4“, Ὀυῖ Ὁ. 

οὐ “τ7 οργ»Ζγιείαίμς οἵ Ηἰϊετ. 

Υἱ. 22. "(σμαγε ἡρτίμγ "ΟΝ) ἐπ΄ οὐάμηα ἐἰαίγές Ἡϊετ 

7οἢ! (υαβϑ5 οἱ! (Οἱ) ἀε ετῖδ αὐγεα δ: ΑΘΟΈΝΌΙΤ ταμίας Ατιδγ ἐς 

ἱδρ υἱηξ 33: αϑο. Ἱυγαΐο Ηΐος ἴετ 314 8 Ἐπεκ 3717: Α50, “ΟΛΩ͂ ΤΟ 

Ἐιεκ ,γ6: οὐά, ἐε! αἴε. Οἰἀ45 ἴδ. 

νἱϊ!. 23 [ἴχ. 1]. ΟΜ τὸν λαόν μον τοῦτον Η!ετ Ἰά “Ῥ 3 
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εἰ οδ 25 ΙΪοῃ (455 “9 (1Χ) ἀς οταῖ :ῷ (1125 35 εἰ 49 Θἰσγῖς "Ρ 17: λᾶνε 
2 ἀδοη (Ώτοτη Ααὺ Μαι Τγαςὶ 33: δοῤμέμνε ἐείμερε Ηϊοῖ ἐρ δι: 
20. ἀπε Ογρτ 3Ροὶ τάν Τμβεοὰά 420 ΜΔῚ Μοτς χίὶ τεῖρ ογτἱβ Ὠοῃ 
Εχιν. “Ρ ὁεςτ Ρ εἶγ 7; (εἰ δίργαδο) ἰΞτα ἃ ἕδο ἐρ Ἡδιπη Ρκο ἀεῖις 
 ΧᾺ 

ἷχ. 1 [2]. ἐπ τοὐδῥμάϊπονε (“πὸ ει) αἰσνεγεογίκρι (ΑἹ. 
ἐπ Οὐ οεΥ ΟΡΟ ἴοτ ἐμ σοὐ, ἄν. ει) νιατοκῦμ Ηἰοσ ΟἸ]δς 
49: ἐπ ἀεδεγίο λαῤιαίομποοι πουεύμαρι [τ 25 3, 

ἶχ. 2 [3,). "εχίονάεγμμπέ Ηϊεν ΟΠ ἀΔ5 ἴδ; ἐαέεμάέ Τιιςὶῇ 
(Δ] ἴδει 5.1; ὄχέονπ (ἐπρα εἰκς νιεμδαεΐμηι οὐ πορ αν) 
δος ἐερ Ηεπῇ Ρο ἀεί εν 3. 

Ἐγμασὶ ἀγαρ Ηϊεν ΑἸ] δ5 ἵδ : ορεμ α. Το ΟΔ] ἰδ, 
Ἐμοααϊ Ἡϊον ΟἸ] 45 ἷδ: ἐπ᾿ ἥαέδο Ἰὰς ( Δ] ἰδ; »"6᾽-- 

“΄ααμνι 5 Αὐρ "Ῥες 43, 

Ἐ εἰ ποη νε» ἡ αὲς : εοηγογίαζέ σρε Ηϊεν ΟἹ 45 δ; εὐ Μάες 
μοι ἑπυσέμε [ας (Α] ἴδ: οὐ μον Δ ὑπῦ. Ἐ5 Αὐρ "Ρες ἴδ, 

Ἐγμία ἐἷἐ νισιὸ αὐ (ἐπ Η]οτ) ἊΜ φρεσὶ τεμέ ΗϊοΣ 
ΟἰάαςΡ; ρα ἂς (α 5 Αὐρ)ὴ π|41}}5 πχᾶΐα Ἔοχίοσυηῖ 
ΙυοἱΓ (Αἱ Ὁ Ῥς Αὐμψ "Ρες δ 

ἘἜΡΙΟΙΤ Ὀομινυ5 Ηἰἷἴος Οἰ]άδϑ ἱν : οὐχ 1υοἱΓ (Δ] ἵν Ἐς 
Αὐυν Ῥες Ὁ, 

ἰχ. 4 [5] ὕΕτ υεγήαίενι Ηϊετν ἰὰ Ζ5εἈ δ τὸ (Ὁυϊ ἢς ζο65 
οη Ἰοοβεῖὶυ, μον ἐρφιίμ) : οτὴ ἐεί 1.αςἰῇ (Δ] ’Ρ, 

ἘΡΟΟΌΕΕΟΝΊ Ηἰἴες, νῆο δάάς, οἷν ἰδία Αὐς ῬΞ139 το: 

εϊάδιαΐ νει Ζϑον ἴδ 1 ας (Δ] ἵν, 

ἰχ. 4 [5], ς [6]. "(ω ἐμέφμε ἀροῦθη7) ᾿ΑΒΟΒΑΝΕΚΌΝΤ 
(46.Ω Αὐὖυρ Ὁ). ΗΆΑΒΙΤΑΤΙΟ ΤῦυΑ ΙΝ ΜΕΡΙΟ (ρομ) Ηἰοι: 
γευοϊ κοίμεγιω !} οἰ μον οὐγε φμεγιμι ΜΕΜΤΩ͂Ν σβέγ 

“σμγα (Ομ ΞΌΡΕΚ ῬουΜ) [υς ΟΔ] ἷ: κΖ...446. 
(α5 Νυϊρ.) ]οἢ (55 «“οἱ] (χχϊὶ) ἀε νεῖϊε ὕοα εἰς " 5.; ψμηδογανή 
(ὦ ἐπίσμε σραη) ΟἸάας 65, 

ἰχ. 5 [6]ὲ. “ὑιοῖτ ομινῦϑβ Ηἰοσ Ἰὰς (ΔΙ 'ν, 

δι 22 
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ἰχ. 6 [1] "ονιίπες ἘΧεκοιτυῦμ Ηΐεσ: ογὰ ἐχέσε. 

Γλιςῖ ΟΑ] ἵν, 
ἜρΌιὺ (επέρι αὐῤμα γασίαηι) Ἡΐετ : (φμέα) 5ῖς “πεΐαπι 

λιοῖ (Δ] ἴν, 
ἜΟΜ πονηρίας: (α “παῖς ΛΠ τῆ α ζω) μια δὲς (3) 

Ηΐϊος : »μιαζιρνιέαης Τὰς! (Αἱ ἵν, 

ἰχ. η [8]. "υνόιεγαης Ηϊογ Τυςῖξ (Α] ἵ ᾿5 Αὐρ "Ῥες 15, 

δοίμη ἐρημία ἐτί; ἐμ ογέ σμὸ Ἡϊετ: »ιαέίργια ὑεγόα 

ογὲς οὐγρε ΤΑιοὶΓ ΟΑ] ἰρ : δοίοτα Ὁ. ὁ. ε. ῬῈ Αὐκ “Ῥες ἴδ, 

πὐκμείδίας Ἡϊοῖ : ἐπέριέανε Το (ΑἹ ἴ Ρ9 Αὐρ "Ῥος ἱδ, 

ἰχ, 8 [9] "υῤίαόο Ηἱεν Τλιοῖ (Α] Ὁ 5 Αὐρ"Ρες ἰδ, 

ἰαζ9}.. ὯΞ Ηΐες Το (Αἱ ἱρ 9 Αὐὑκ "Ῥος ἵν 

ἰχ, ο [10]. βάβϑϑυμαμ Ηΐδσγ, νῇο δαάϑ γῦε σεεμνείε.: 
σερίῥέε Ατῦτ 4ε δάε 8 τῷ ΔΓ ΤΑρϑ Τηη δ Βερεὺ μδᾷ 247 ς. νδγίπιὶ 

1.4: σαίῤε (αἰ. αεβέε) ΝΊοι Ντὶ 46 νεπ δ 

ἘΛΟΊΤΆΑΜΕΝτῦμΜ Ηἰἴογ: οἱ Απιὺτ ἰδ ΥΊ] Τὰρς Ὁ Ν]οὶ 

νι», 
ἘΊΝΟΕΝΒΑ 50ΝΤ1 ΗΐοΣ, νἢο δά 5 ϑε ἀίξεογμρ: {7}: 

ὠγερμ Ατοῦτ δ Ν σι Τὰρϑ ἵῬ ΝΊςι τι ἵν, 

ἘΡΕΒΤΒΑΝΞΙΕΝΒ Ηΐογ: οὐὴ ΑπλδτῖΡ Ψ ρ] Τὰρϑ ἵν δ οι 

γεν, 
ἶχ. 12 [13] ΟΜ πρὸς μέ Ηἴϊεγ ΟἸ]άδ5 9. 

ἘΕῚ ΝΟΝ ΑΜΒΌΠΑΝΕΚΟΝΤΊΙΝ ΕΑ Ηἰεῖ ΟἹ λς ἵν, 

ἰχ. 12 [14]. “ῬΕΑΝΊΤΑΤΕΜ Ηἰἶεγ Οἱ ἀδ5 ἵν, 

ἘῸΜ τῆς κακῆς Ηἰεῖ Οἰ ας ἵῬ, 

ἷχ. 2ο [21]. "(νψέπεείσαδ) Νόϑτπαὰβ Ηΐεγ ἰὰ “Ρ 5: τό δάν 
ἰον 8 ὃ Ἰοεὶ ὁ 1 Αδά ι1: Νὰ 3 13 ἱπίεγρ βοῖπ οὐ ἱπ (δηι 3 Βερεά μαξ 529 (υυι 

ἴῃ 4] ὃυιῖ Ἰοεὶ (Πεγὸ ἰ5 ἃ νϑηδηὶ τι2)7.45): 247 “ωιέείγ »" 

(οπι. ρίοπ) Απιθτ ἐς ἴὰξ “δες 3; 50 «ἤγῶς ἰὰ ἘΞ τ:8 φε; Λέγ. 

σεηγας Ἡΐοτ Ἐπεκ το 7 Ῥαᾳυὶ Νοὶ “Ῥ 4 2 (Ὁυἱ ὁπς Μ5. ποι 5) 

Μαχίπι Τὺ βοσι γᾶ 

ἰχ. 22 [24]. (μοσϑε)ὴ ΜῈ Ηϊεν ϑαὶν δε εὺὺ Τ ας; ΟἿ μι 

[τ “με 4 173 ΟΥΥ '“ δ΄1το Η]] Ρβ 123. Ζεῃ εῖ 139 Αὐρ 
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ερΡ 55 6 Ῥς Αὐυς "Ρες 42 εἴ )η5 ἩΟΥ ΖκΟδ τὸ 1: ἴΣ Βοπὶ οὐ ἷν (γο:) νἱΐ (81:1) 

([μο Μαρ“Ῥ "ὁ ἀεπιεῖγ 1:5) ΕῚ}ρ ΕΕΙΤ “Ρ 7 4 Ῥήτη Αἀτζιιηὶ Αρος 5: 
σενγε εἰ ἐπίείερεγε 2 ει, οἰ γαῶγε ἐμαϊϊεδμηι οὐ ἐμ α) ἐπ 
»ιφάϊο ἐεγγας 1αολ ( 4] κββο 1 τὸς ἐμπῇ, εἴ σε. ἐμ 22. (δρηείνμ».) 
εἰογίαγί (3.3) εἰ ἐμά. εἰ ἐμοί. σβεν εγσανι (22) ἰὰ "ἴλη 3 -, 

Ἔ ο ἸἹμάδ!εο Ηϊον Ογρτ ἷδ Τυςῖ (Α] (566 αῦονθ) Ηἱϊογ 
Ζεςν ἴδ 9 Αὐρ' "Ῥες 75 Ζεη Ἅοσ ἵ Εὰϊς ἘδειτΡ; οὐ ἐμ. δἴϊευ 
ἐμοί. [τ : ()πεγεὴ ἐμά. εἰ ἱμσί. Ῥάτα Αὐταπι δ. 

Ἑλαές ἐτῖϑι ῬΙΑΘΕΝΤ ΜΙΗΙ Ηἰοῦ: ἐπ ἀὲς δε υοέμρέας 
"ιεὦ Ογρτ Ὁ Το (Δ] δἴδαη 3.9 (22) Ῥς Αὐρ' "Ρες ἰδ, 

ΝΙΒ. ΗἸ] ΚΞ 51:1. συοϊηρ Ἰοοβεῖὶν δηᾶβ ἢ σφεα φΐ 

ξίογίαν, ἐπ Φονιΐμο ρέογίείκ. 

ἰχ. 25 [26].0 ΟΜ χγμε Ηϊεν Τλιςοϊζ (Αἱ Ὁ : λαό Ἡϊεῖ 
ἶ. 421 ἘΡἣ 2 52, 

Χ. 2. Ἔσΐας Ηϊεν Ογρτγ ᾽55: δ Ἐς Αὐρ Ῥες “ 

Ἐ(μοίε) δέτέεγε Ηλοτ (566 οτος] ηοῖδ) : ἀγιῤδείανενιης 
Ογρτ δ: (μκού(ε) ἱμπεάϊεγε ἰὰ ἴῦ ὃ 599: (μοί!) α»ιόμέαγε ἘΞ 
Αυζ 4ρες ἰὃ 

Ἐ(σμας 215 ..7) ΟἘΝΤΕΞ5 Ηἰεῖ: (φμέα “ἔνιοε) ἐδία ἐπ 2ε’- 
σοῖς σμῖς Ογρτ δι 8 “9; (“Γ»ι6)125) ἃ ἐρνεβέώμε ΛΙΩῚΣΣ ΦΟΡΆ 2 
Ῥς Αὐὖγ ’Ρες ἱν͵ 

Χ, 3. “ΡΕΑΕΟΙΡΙΤ Ηἰεῖ: ἐκείνηι Ογρτ δ Ρς Αὐρ "Ῥες ἵν 
“αημη (5.5); μανυῦμ Ηἰἴοῦ: οἱ Ογρτ δ 5 αὖ; 

δρες ἰὉ 

Χ. 3,4. ἜΝ Α501.. “Ἄἡγρομο οἱ ἀμγὸ (ὈῈΞΟΒΑΥΙ͂Τ 

1100) Ηἰετ: ο΄ ον δαίμονι ἀμ εἴ ἀγγεπέμηι Ογρτὶν: οἵ 
ων, αγχσιίο εἴ αΜ7γὸ ἘΞ Αὐρ 'Ὁ, 

Χ. 4. ΡΕΟΟΒΑΝΙΤ πῦρ Ηἰογ: φῥεωσεφ φρηροςίία 
σωμ Ογργὶθ: ἐχογπαία τμρΐ Ῥ5 Αυρ ἵν, 

ΌΚΑΝΙΒ ΕΤ ΜΑΚΚΕῚ5 Ηἰογ: ἐκ νιαίζείς εἴ ἐπ ἰσυΐς Ογρτ 
ἱδ: σῇ »". ε οἱ, ῬΞ Αὐυρ "Ὁ, 

Ῥσροχρόορίὶι Ηἰϊεγ: οὶ Ογρτ ἢ. 

22--2 
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Χ. 5 [9] “ἐπ εὐ μάδεονε ῥαίνιας “αὐγίεαία των, εἰ 
πον ἐορμοηίμ» Ηϊεῖ: αὐἱᾶ σΟὨΓΙΧΙΌΣ α δυηΐϊ Ογρτσ ὃ: 
αυΐᾶ ἤἶχα κι ηϊ Ρ8 Ατὐᾷρν Ῥες ἱδ᾽ 

Ἐογίαία ἐοίοηζω» (41. ἐομκέμ» Ἡ ει) Ηΐϊετ : ἐοζερεες 
τοζμηέ ἐα Ογρτ ᾿», 

χ, 6---8' ναραζ (ὦ ΟἿ Ογρτ 'Ῥ. 
χι9ο. 2 7Δλαγεῖ: αϑεγίερ, εἰ ἀεὶ Ηϊοῖ: α 7 ἀαγείῖς. 

υεπῖ ἀμ Ογρτὶῖν (νγῆο δᾶάς Μοαδαὺ ον "δε Οβας, 

Μωφάῇξ). 
ἘΦ: »ιαηως σε αγὴ Ηϊεῖ : οτὴ Ογρτ ἶὉ. 

ΧΙ. “εἰς: οἵ Ογρτσ δ. 
ἈΖ2 “77 εἰ ὅ(ε ἀὲς φιας “εὖ ἐαεέϊς (εαείο πεν Αὐ4) τε 

Ηΐεῖ Αὐμ Ῥ54715:; δὲ“. εἰ ὧς εκὸ οαείο ἰὰ Ῥθ οδ.ι 5. α μγγα 
ἐ ὧδ «κὖ «αείο Ἰὰ ο.6 ίκυει 18: Ζζς ἡ, ηαυδὲ ο5ῖἴ “ὁ εἐαείο [τ 

ς μδεν 8 63; αὶ, εἴ ὧς τὸ οαδίο ἐφέο Ογρτῖ Ατηῦγ εχ 1309: 
ἦε “κὖὁ ε. Εαὶρ Ἐπ5Ρ “Ῥ :5 8, 

Χ. 12. ὋΜ Φον»ιΐμμεες Ἡϊοι ἰὰ 1 Βοπὶ ογν (92) θυ: ἀσό 
ἰδ (7χ93); ὁἀαὸ Ατιῦσ ἵῬ Ἐ5 Αιιρ "Ῥδς 54 εἰ 56 εἰ τ 

Ἐῤγαεβαγαΐ ογόενι ἐπ ταβίεπμα “μα Ἡϊοτ : εἰ οὐγγεχη 
ἐπ ταβ. “να ογ. Ατωῦτ δ; ὀγεχὶ ογόενε ἐπ ταῤ. ς. Ἡϊοι τ Βοαι 
ογν (793): ΟἿ 5 Αὐγνὃ»α59 “' 56 εἰ 13. 

Ν.Β. Τῆς ϑρεος. ἰ5 οἰδαυῖν αυοῦης [815 ραϑβᾶσο δηὰ 
ποῖ, 45 ἡ εἰ στ ἢ ἀα ὄοε,, 1. [χχν]!.} 9, τό. 

Χ, 13. ῬΑ ΝΟΘΕΜ δὕαμ Ηἰἴεγῦ: οὔἹ Αὐρτ ᾿ς Αὐξ 
Ἔρες Ὁ 

χι 14. πες ΠΩΣ ἐεἰ ονεκῖς λον αὖ ἐκ ία “κα 

Ηΐοῖ : ἐμ αίμαίμς ἐ:: ἄονιο α «α΄. «μα ΑτΑὉτ ἵν, 
χ. 2οθ. “μαδεγνπαρκέμ μεὺμ Ἡϊοῦ: 4. ἡμμμὶ Ἐ5 Αὐξ 

δες 46 εἰ τφο 

ΦΥΑΒΤΑΤΌΜ ΕΞῚ Ηἰογ (αἱ. δε μέλενι ἐπ): με εγενι 

,“μημνι ἐφί, δεν Ἐ5 ΑῸρ "Ῥες ἰδ, 
Ἐμριω μεὶ Ἡϊοι, νῇο δάὰὰ5 “ἰὔε... δείξε μέλε: 

25 εἴως Ῥ5Β Αὐᾳ Ῥος ἵ᾿͵ 
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χ. 22. πές υἱγὲ ἐπ’ κί α»ιδμἧε εἰ ἀγέρα ΞΥσσμς τος 

Ηϊΐον ἰά κἀν μεὶ 139 Το (855 “οἱ! (111) ἀς ἐτῖρ αὕτε 13: μόῦκό υἱγ' 

ἐδὲ εἰ εοὐγγίρεξ οὐρεαζίονιονι «μασι Τὰς ( ΑἹ] κόμαι 8 « ; (πον ἐσέ 

ἐπ ἀοπι. υἱα εἰμ5) “1 α Ζον»ιΐμο ργέσσμς ἀοηεμὲς αἸγ ρέπ7 

Ἡ ον “ρ717: πέφμέ υἱγ {δὲ οἵ εογγάίρεί υ. 5. Αὔὐρ ἘΞ τ18 τὰ ; (πο 

ἐξ ἐπ λορεῖμς υἱὰ εἰμ) πές υἱγὲ ετί μὲ αγνεδμῤεί εἴ δἐγραί 

φγέσεμς μος ἰὰ ἀε Ῥεὸς πιεν 3.7 εἰ 56: 6 υἱγὶ ἐφ’ μὲ αἰγσαί ἐΐεν 

“κηπιὶ Ῥτοβρ Ασὺ ἀε νος 1 ὃ εἰ 14; μέμέ υἱγί ἐξέ μ΄ εογγίραί 

νέαν σα Εαὶς Ἐυ5Ρ “Ῥ 17 «-, 

χ. 24. “γε ΜῈ Ἡϊεν Αὐς ὅς Ρθος πιες 3 .:6 ἘῚ]ρ π5ρ 

δὰ πιο 1.28. ζρ(ς πος Το ( Δ] ἱδ ; οὐγγίβε πος Ατοῦτ ἘΒ 118 Ὁ 
το Ἡΐοχ ἷ5 525 Ἐξείς 3 9 ΖΆςἢ σ 2 Τοὶ (δ8ς οοἱὶ (νῇ) ἀς πϑοὲ Ξδλη τσ 3. 

δριοραα μος δύοι ἱγαςὶ δὰν ἤοναῖ: 

"κα βγορε το Ηϊετ ἰὰ Ζ3.Ἀ 15 Αυρἷρ Τοῦ (855 ἵδ Ευὶς 
Ἀυβρ᾽Ῥ: ἐπ γα Ταςϊ (Δ] ἰδ: ἐπ ζέσογε Ατλῦτ ἵῬ Η εν 155 35 
Ἐσεῖς 13 8. 

παδ κἰλίδεηι γεσίρας μὲ Ηϊεν: πὸ ῥαμόος “ασας νος 

Τιαςὶ (Α] ἵδ: κ' πεσμαφμανι ι πος ΓΚ ἩϊΪϊεν Ἐσεὶ 13 8, 

χΧ. 25. ἔΡρτονίποϊα5 Ηϊεῖ, ψῆο δᾶ δ στε ρῶιε- 

γαΐοηος: τορῶα Ταιοι (Δ] ἰΡ Η οσ Ἐπεκ 9 ὃ εἴ 13 8, 

ἘΕῚΤ ΘΕΝΟΒΑΝΕΚΌΝΤ ΕΜ: οπὴ Ηἰεγ [υςϊΓ ( Δ] ἵν, 

χὶ. 14. Ἔ πη ἱενιῤογέ 29 Ηϊον Γοσὶ ἀε ρυὰ ς (γργ ὅς ἴβρε το 

δὰ ίοτις : οἵη ΟΙ 45 49. 

χί τς. ἔμσυιτα Ηἰεν Οἱ] άδς δι, 566 οττῖςαὶ ποῖα ἴογ 
Ἵν. δεῖ 4 17 3, 

χὶ. τό. ἘΡΕΌΟΤΙΕΕΚΑΝ Ηἰἴοῖ Ἰὰ ἴ5 1) 8 Βεπεά μαᾷ Ξὃ (1]]- 

ἀδ5 'Ῥ. 
χί. 19ς. ἼΘΟΝΒΙΑ Ηἰεγ: ἐσρίαΐμν Τοτὶ πικες 4 “ὁ ΟὙΡτ 

ες 3. 15 1} Εἰτπὶ Μαὶ 4: «εἴτ Ῥιοῦ γεὶ 4.7; ρορχίαίίοπενι. 1, ςἱ ἀἰν 
ἱμεῖ 4 18. οωμείμεε Ατοῦτ ὁε ἤάε 4 τός ΗἾος ἢ βοιι οἵ νἱ (8ε4 εἰς) . 

ἐσσι αδοηη ὑεσέσν Ευὰὶρ Ἐυ5Ρ 5 ἴταρ 1 τὰ 
Ἐρανις Ἡϊετῖ ἰὰ ᾿ Βοαν οὐ 0 (οτηπγοα “Ἔππὶ βροὶ :)4 Τοτὶ 
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ππατς 8 τῷ (41, οσπέξείανεμς οὐ ἐπέϊρ.) ΟΥ̓ΡΥ ν6" 8. 1561 “ο} «οἵ ἴδ 70] 

ΕΪπ Μαῖ ἀς εἶτ ῥεοί τεῖ 27 ἘΏΟΠΟΥ ἔσται τρὶγ οὶ 4 ΕῸΪσ Ἐπι5ρ 'Ῥ: 

εὐρἼρίανιμς Τετὶ ἵν 4 “0; ἐπιρεξίίανις (41. πετζανει:) Ἰὰ 5ὰν ἰωὰ 

το: ἐπέίρίαγιμς Ατρὺτ ἘῈ 351 ε βάε 4 τ65 ΒΓ Ααὰ ἷ8 γαῖ ρος 35, 

ὁ κι βαπόρι οἰως Ηΐϊετ ἰὰ τ μοὶ ογ ἴρ Τετὶ πιβσὸ 8 τῷ 4 40 μόν 
ἰυὰ τὸ Ογρσ 'ος 8215 εἴ 20] «οἱ ἷδ Γ] Εἰπ Μαιῖΐν Ατῦσ ἘΞ 35: ὁε 

βάα 4 τός ΒΥ Ααυ ἵν» Ετποδετ ἔοετα ερὶγ δε 7 ΕᾺ]Ρ Ευϑρ Ὁ : ἐπ 

2απε εἰμς (οτηταοα ἵ Εομοσ 'νΡ. 

χὶ!. 32. δΘΑΝΟΤΙΕΊΟΑ ΕΟΒ ΙΝ ΙΕ ΟΟΟΙΒΙΟΝῚΒ Ηἰεῖ: 5. 

ΕΟ ΙΝ Ὁ. ἹΝΤΕΚΕΕΟΤΙΟΝΙ5 ἐογμῃ ἰὰ 5ορὲ σ 7 τ’ μοι οε υἱῇ (δ18), 

χὶ!. 9ς.« ΚΑΥΙΒ ὈΙΒΟΟΙΟΚ Ηἰΐεγ: «ῥείμπαα ἀγαέπας Ἰὰ 

ἴε ὅς ς τ᾿ Βοαι οἱ υἱῖϊ (820) 

χὶ. 12. “ἀεγεάίίαίενι αρρβεγμηΐ Ἡϊετ: εἰεγὲ ἐογμνε 

Ηϊοι “Ὁ 51. 535 Οβ 5 7 Απιᾶὃ9ς (ομρ. οὗ ΦΟΥ̓͂ΜΝΕ ΜῸΝ 

2γοάεγαν εἰς Ἰὰ 'τ Βοαι οὐ νἱϊ (θορ ῥώη)͵ 

4 Ἐκυςτιβὺς σείσές Ἡΐετ, πῆο δά άβ8 (ἴο ὦ ,,.)ὴ “ἶπεε ὦ 

εἰν βοαίοπε υεείγα - ἃ ρίογία υ. . ἃ εὐγίασομο ἡ. Ἡϊεῖ 

ἐν Βοαὶ ος νἱϊ (διο εἰς φνίνφαία); 4 σέργίβε. Ὁ. Ῥ8 ϑ0]ρ ὅ8ὲεν “5 
κοὐ τό, 

Φ  γΟΡίοῦ ᾽ΙΒᾺΜ ΕὐΒΟΕΙ5 Ηΐεγ, νῃο δά ἀϑ5 δε αὖ οῤῥτο- 

ὁγίο ἐπ οοπεβεοίμ ἰὰ ἴθ (δι); δἰ ἐπ γοῤεγία (εἰ) απίε Ὥ νι 

ΝΥ : αὐ οῤῥγοῦ. ἐπι ἐοποβ. ῬῈ 5.10 ὅν ἱδ, 

χὶ!. τ4. δυξίκος ΜῈο5 Ηίεσγ: υἱζ ὟΝ. 

χῖϊ, στ. ΦΙΝΕΕΚΕΚ πιῦῦ ΗἰεΣ: ἡγαπσίοὶς ἮΝ ; Ηἰες 

ἐν βοαι οε υἱΐ (811). 

χἰ. 7. ᾿ΑΒΘΟΌΝΡΕΒΑΜ ἐμά: ἀράεγαν Ν. 

χίϊ!. 9, 1ο. “μυμταμ. ρορύτυμ (εἶ ΡΟΡ. ΗΪετ) ᾿ιϑτὺμ 

Ηἴει: (εἰς δέρρεγχανι ἐοπίμνεῤίανε Ηὔογμεαεε) μιμέϊανι 

ἡίανε Υ. 

χί!. το. δΡεεδβϑμυμ Ηἰϊεσγ: ουι Ὗ'. 

ΦΕῚ ΑΜΒΌΙΑΝΤ ΙΝ ΡΕΑΝΙΤΑΤΕ ΟΟΒΌΙ5 5801 Ηϊεῖ, νῆο 

δὰὰς εἶνε ἐπ δίγοηϊίονς κε. 5.: οτὰ ἯὟ. 
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χῖΐ τι. ΚΟΜΝΕΜ ἀοηηηε 7εγαεί εἴ ο»ιρόνι ἀρήπμηι 7μάΐα 

Ηἰεν: 4. 7:Ἴν. (7.γ.) εἰ ο. ἄ. 1. Ὑ ; Ηϊετ τ βοαι οε νῇ (δε), 

χί. 2ο. δοωρίος ΝΈΞΤΕΟΚ Ηἰεν ἰὰ Μεὶ ς 3, 

χιν. . δτιβὶ (2εκαυίΐνιμ:) Ηΐεν Αὰρ αρμοεὶ ἰπ μερὲ δ 55, 

χίν. 9. ὄναοῦβ Ηἰἴοῖ: ἐργυεέδις ΝΊ] Τὰρϑ ἐς Τῆς δ 

Βεηοὰ μας 323, 

χὶν. 14. δε ΞΕΡΌΟΤΙΟΝΕΜ Ηΐεσ Μασ γιοῖ Αἰεγ “Ὁ 

διῆδη εἰς (1145 8: : εὐ 2γαεσεριῤίοπες Ῥ5 Αὐρ "Ρες 4. 

Χίν. ᾿ς. “ῚΝ (οἵ ΙΝ Ηϊδγ) ΟΠΑΌΙΟ εὐ εν Ομ ΜΙ ΜΓ 

Ηἰοσ Οἰϊάας ἵῬ : »πηογέδρ μ 7 εἰ ἐκ ὅπηι οοησιησδμμέμν ὟΝ. 

χὶν. τό. δΈΚΟΝΤ Ηἰοσ Οἱ] δ5 ἵν : εὐ ἐγίπ ὟΥ. 

χίν. 1. διυίγρο βέα ῥοῤεέῥ νισ . Δ  έεδὲς νισαθ ΝΥ. 

χίν. 18. ΒΡΒΕΟΡΗΕΤΑ Οοὕὔορῦξ 4’ 5ΑΟΕΕΡΟ5 Ηϊοι: 

σαν οέες εἰ γοζείαε ΝΥ. 

χῖν. 19. Κ᾿ΑΒΟΜΙΝΑΤΑ Ε51 Ηἰεῖ: (4 .5,95) γεκεέεσίέ ΝΥ. 

χίν. 2:. ἽΝΕΟΟΕ ΕΑΟΘΙΑ5 ΝΟΒΙ5 ΟΟΝΤΌΜΕΙΙΑΜ (φοὐϊῃ 

Ηΐοῖ: μὲ 2εγ ας ἋΥ. 
χν.6. “2αδογατὶ τορᾶπ5 Ηἴογ: ἐίανε ποη ῥαγαρ 

εἴ μἰγα πορ φέρανε ἐς Ἡ οΥ τ Νοαι ογ χα (835) 

χν. ἡ. ΤΕΚΚΑΕ Ηἰἴεῖ, πο δὲς σε φοῤρικέ νιεῖ: 

2.δὲς νιεαε ὟΝ. 

ΦΑ νι15 5015 ΝΟΝ 5ΌΝΤ ΚΕΝΕΚΒΙ Ηΐογ Το ἢ (455 “οἱ! (νὴ 

ἀς πεζε ἐδ σὲ : φγορβίςῦ ηισίϊζρνιἑαζές ἐογσι ὟΝ. 

χν, 10. ᾽ δ ποη ΕΟΈΝΕΕΑΥΙ, πῶ ἘΟΕΝΕΒΑὐΣ (ἘΕΝ. ΗΟ) 

Ηἴΐος: πορ φγούμέ, πέφμς ῥγοίμ ΜΝ; Αταῦτσ ἐς εας ἔγαι 8 μ 

Η]οσ «Ρ οό 4 τ βοαι οἵ ἱ (747) χἱ (84: ἡ (ουρ. οὐκ ὠφέλησα, 

οὐδὲ ὠφέλησάν με ῬΏΪΪΟ 4ε οομίαε Ἰΐπς δὶ τ ἱ φεῖ͵ 

ΦΟΜΝΕΞ Ηΐἴοσῦ: υἱγίμς μισὰ ἀδίεο Ν᾽, Ατοῦτ ν Ηἰεσ "' 

σαι οε χἱ (846 εἰς κεν) (ΟμΊρ. ἡ ἰσχύς μον ἐξέλιπεν ῬΏΪΙΟ ἱδ, 

Χν. 11. ὄὍΙΟΙΤ Ηΐεῦ: μα ΝΥ. 

ΦςΙ ΝΟΝ ΚΕΊΙΟΟΤΑΕ τύλε Ηἰογ: μεν» αίοονγηνν, 

χν. 12. “ (4460) ΟΒΑΤΙ5 Ηἰετ, δὐάϊηρ “ἦν αύσφμε ἡ γείο 
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ἰὰ τα Βοαι οἱ χἱ (848), δῖ στπουϊ κν. 'Ῥ (δ) : (“σδ0) ὑνμνεμία- 

“έοπεοι ὟΝ. 

δ,» ογεριίδμς ῥεκοχδς ἑμὲς Ηϊοῖ : ΞγΟῤέεν οππέα ῥέσζαία 

ἡμα ἽΝ ; Ἡϊΐϊοτ τ Νοαὶ οἵ χί (849), 

χν. 14. 56’ ΑΡΌΌΟΘΑΜ (ἐπένιΐρος ἐμοσ)ὺ Ἡοτ, ψὯο δα ὰς 

οἴτε τεγυΐνε 16 γασανε ἐμένιξεϊς ἐμῖς: εἰ ἀἷσδο {ε ἐμ «εγυίμα- 

κοι ἱπένι. 1. ἰὰ α' Βοαι οἵ χὶ (650) : οὐ ἡγαδαν»" Ὗ. 

χν. 15. δ'τὺ 5015 Ηϊοεῦ: ἥμ ωρυιουΐείϊ ἰὰ ἴδ : οἂὰ Ἢ ; 
Αὐυρ 900 {{π| ρεὶ 3 535, 

χν. 16. ΦΙΝΝΕΝΤΙ ΞΌΝΤ Ηἰἴοῖ, νῆο δάᾶς εἶτ αὖ ἢ: 

γμὲ γεῤγοδαπδ: ὦ ἐρηορρερεοιξέδμς Ἰὰ ἴτ᾽ Βοαὶ οτ χί (δ5ι δὴ): αὖ 

λές φμὲὶ “ρεγηπ ΑῸρ ἵΌ. 

ΦῈΕΤ ΟΟΜΕΩΙ ΕΟ5 Ηΐϊοῦ: ἐὐηεηνα (αὶ. “πατῇ ἐος ἰὰ " 

βοαι οἵ χί (85:1): ςο, ψῖτἢ ἡζος Αυρ ἷδ. 

χν. 1]. δε ομοκιατυβ δῦμ Ηϊἴδσ, γῆο δὰ 5 “ἱὔὲ 

»δίμεδατη : σεαὐ Ὀδγέδαν. ΚΝ : τεα {ἰνιεόα»ι ἩΐοΥν τ Ῥοια ον χί 
(8ςς δέ) Αυς Π. 

χν. 18. ΡΟΙΟΚ ΜεὺΞ Ηἰοῖ, γῆο δας ς“ἵζε.. φκὶ ἐρη:- 

ἐγίρίαη νιϑ: (μέ φιί) ἐπίμγαμκίες νι ἊΝ : φμὲ ἐσμέν σία 
22: Ογρτ “Ὁ 736 Αὐυς ὅε Ῥαρι οοῦ ὅσῃ ὃ 30 οὐῦ ἵμεε ρει ἰδ 

5 γποΐμς ἐπί. ῬΕΆΚΡΕΤυῦβ Ηἰἴει, πῆο δα 8 τοῦ... ορ)ογ- 

“αμῖν: ωὡπυασίεσεε ἮΝ : ῥγαευαίοι Ογρτῖθ Αὐυρ ἀΞ ὕαρι 
εἰς ἰὉ οου [ἰἰ ρεῖ ἰδ 

ΦΌΕΒΡΕΚΑΒΙΙ15 Ηἰοτ, νῆο δά β ἰῦε.. γέ: τοὐϊάα ἐεΐ 
'ν; Ογρε ΠΝ Αυρ 4“ δαρι εἰς ἰδ . οὐ ἐεί ἰὰ “95 ἅτε ρει ἱδ, 

Ν.Β. Οὔ. αἱ επὰ οὗ ν. δ, “κα ἐε ν"ἐλὲ φμαεὶ »πεΝἷα- 

εἴν ἀφκαγωηι ᾿παβάείίμνε Ἡλετ, σοι. τ Πἢ ,α,α ἐεί »εἰλὲ 

«αι ἀφμα νερά, ποῦ ἀαόεης βάονι Η εν πὶ Ῥοτι οε αἱ (855) : 

40, τ ἢ “πα ομρπ Αὐρ “Ρ 1.86, ὙὮε86 τεπά ἐπ ρ5 ἅτε πηυςἢ 

εἴοβοῖ ἴο Ο΄ ἴπδη ἰ5 Ν αἱς. 

χνὶ. 2. δίομ δὴ μοϑ σωϊρίδς μχ ῦῊ : μοὲϊ σγχίβενε μιν. 

Ηἰοτ: ἐ7} ἥμ "6 ἀγρίας μα. ἰὰ “Ὁ 55: 
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χνὶ. 18. ΡΕΙΜΌΜ ὈῦΡΙΓ(Ε5 Ηογ ἰὰ σ᾽ Νοαὶ οε χἱϊ (86ο εἰς): 
ὈΡΙΟΙΤΕΚ ἮΝ (Ὀυϊ 5ες οΠῖ. ποῖο). 

ΦΙΜΡΙΕΝΕΕΚΟΝΤ Ηἰοτ Ἰὰ ἰὸ : ΚΕΡ Εν. ὙΥ. 
χνὶ. 19. ὄυζε »ισηισείμνι Ἡοῦ: φωσομέαρ γαέξα Ηϊοτ 

ἐν ἴοσι οὐ ἰδ (863 δέ) . φμαρ Αὐζ “90 ἔλυβι πιλῃ 187) ̓ ς Ατιρ "Ρες “ 

χυΐ!. 1. ΚΘΌΡΕΝ ΑΙΤΙΤΌΘΙΝΕΜ (4). κΆΑτιτ. Ηἰογ) 
ΟΟΚΌΙ5 ἘΟΕΌΜ Ηἰἴοι, νο δὰάς οὔ ἐπ δεωογε ς. ἐ.: 
(ΘΟΕΙΡΤΑ Ε5Τ, ἴσῦα, οὔμρὰ τῦλ ΟΒΑΡΗΙΟ ΕΕΒΚΕΕΟ ἘΤ 
ὕΝΟΌΕ ΑΡΑΜΑΝΤΙΝΟ, ΕΤ ΘΟΕΙ͂ΡΤΑ Ε5Τ) ΙΝ ΡΕΟΤΟΚΕ ΕΤ ΙΝ 
ΟΟΕΡΕ τῦο ΑἸτ ἐς 5ρίγ ββῆ ὃς; ἐγ 2, εργάξς ἐμὲ Ἰὰ δροὶ ἀὰν δἱι 
ὅλ: ῥεῦ ῥεξμς οὐγαϊς 607} Ηοτ τ Βοαι οσ ἴδ (δόφ),͵ 

ΧΥΙΙ. 1---4- οηἱ ὟΥ. 

ΧΥ. ᾿ς. ΚῈΤ ΡΟΝῚΤ ΟΑΕΝΕΜ ΒΕΑΛΟΗΙΌΜ δύῦυμ Ηἰϊοῦ 
Ευρὶρ "ἃ τὲν 5.5: δ ρρη ηιαυί ς. ὀγαρλεέΐ «εὐ ΝΥ; Ἐ5Ὲ Αὐᾷξ 
ἔρες 107 . εἰ ἥγνιαΐ ε. ὁ. ς. Αὖἱζ “90 ἔλυει πιλη 1Σ ὃ ἀς ταὶ εἰ "Ὁ δι ὁ 

([δο Μδρ “Ὁ "ὁ ἀεπι 8); σύ βγγιαυϊ ς. ὀγαρλεΐ τὲ Ηϊοτι ἴ531:: 

εἰ βγηια ε. ὁ. ς. Ῥτοβρ Ααυ "ἷδ οϑα ςοἱ! τό [36] - ἘῚ0ῚΡ Ἔας Αὐς 283 ; 
εἴ 2. “ρέρι αγηδηὶ ὦ. 5. (ϑϑιοα Ἐξ 39 13, 107 ὃ: 50 ὙΠῸ ὦ. “2. 
1ὰ ἰδ 88 13 οἷλ ἰὰ ἘΞ59 11 

χνὶ!. 8. δή »ιοδίΐ :- ογὴ σοϊαρη Ηϊοτῖ, πῆο δά ἀ5 ςῦέ 

οδδιεδίξ; ΝΥ, Αὺς 998 ἴλυει πιλὴ 1 Ἐ1Ὶ} Εεττ “Ρ 7 4. 
χνὶ. 9φ. ὄΡβανυμ Ηἰἴδγ ἰὰ λπὶς 13 δάν ρεὶ 1 Ἢ : νγῶτέ 

Ἷ; Αυζς Το ίδυει πιδ ἱῦ ἀε οἷν Ὠεὶ χνὶϊ! 331 

5 οἰ ἸΝΒΟΚΌΤΑΒΙΚΕ (φιὲς φορτιοοίεί ἐξα) Ἡϊοῖ ἰὰ Απις 
13: οἴ ἀρνιολν; ἴτς δεν δ 183 Τογί πιδῖς 8.7 ἀε κὰν ἂς :5 ΟΥ̓ΌΣ 
ἴεβὶ 3 το 1 δοῖ ἐΐν ἱπεὶ 4 13 ἰδεῖ ερὶϊ 20 (.4) Η1] Ττη 4 42 ΑἸΛΌΣ ἘΞ 39 

ς, 43 δο, 6: 5, ε18 Ὁ 2 ἀς ἱπεὶ νἱγᾷ 99 ἂς ροεοῖ: Δ τ Ζρῃ Νογ373 

Ἡΐϊοσ οοεῖες Βεμεά μας 4:7 5 17 τὶ Βεῦ γαξ 582 Αυξ οὐ ἔδλυκι πιλῇ ἰὃ χ,} 

ἀε εἰν Ὠεὶ ἱ ΨΊ|.}] ΤᾺΡϑ “95 “ἢ 1 13 ἘΠ ΡῚΡ “"ς Αὑς 50 (σῃμηοὰ 
ολπο δροὶ 170. ἀἄρρῃο ἵν “ δεν 8 τὸ " 4 32 τι Τ οχί δάν ἰυὰ ες (αἹ. 

ἡ Δ.) Νικὶϊ Τὰρϑ "πα 8 Βεπεά ρας 2:1: 
ΧΥΪ 11. ΦΡΕΒΌΙΧ Ηἰἶογ ἰὰ 1’ Νοαὶ ογ ἷν (78ο εἰς) «'φ ; οὑ4»)- 
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αυΐΐ ῥεγάές θα; Αὐλδν Βεχ 6 13 4 1 35: ΗἸΟΥ “Ρ 13:4 ΑΌρ 
οου ἔλυει τηδὴ 13 τς ῬΠ1]δοῖ Ῥεβεῖ ἰὰ "ἢν ἀε βαες ΕΠ ἢ ΟΣ [Ὁ ἴοεαι ερὶτ 

ἴδε 5: [2. σνῆ ς. Ατιδτ ΦῬ 1 46 τ4]͵ 
ΧΨΙ. 12. "(οίωνε σίργίαε) αἰδέμερες ἩΗϊοτ: (ἑλτΌμπες 

υἱγίμζε) ἐχαδίαίμς 657] Ατλὸτσ ἴκας 8 6 (ὶ ὁο κἀγ, σί, ἐχαίαξες 
(ΑΒ ΊΝΙΤΙΟ τοοῦ5) Ηἰοσ ἵν Βοαι οὐ ἦν (γϑε εἰς.) 3,3; («ὁἦξς αμίέπι 
2.) ἐκ. εὖ (ταμοίβεαξίο μποοῖγα)ὺ ΑὉὖς 900 ἔλυε πιλὸ 18 13: οἵη 

ϑδηρσ. 
Τῆυβ ὅϑδὴρ ΑἸΩΌΥ Αὐρ οταῖϊ ῬΌ "Ὁ. 

χνυὶϊ!. 12. ᾿γεσδζομζες ἐμ ἴγγα σεγίδοεμέμν (αὶ. ἀφεογίδαπ- 
““ Ἡϊο) Ηϊΐεῦ: φιέ ἐἰἐδασσσεγμμ ἃ ἴαττα σοδεμέμ ἐδ 

ἰῦτο τροσῖϊθ ϑαηρ: δγεϊρηφμερίες ἴῈ τωρε ΓΕΡΤΩΡΙ 

σοΣίδεοηίω, ἩΠΟΥ ἘΡ το: γεξμσοηίες σμζοη ἴὰ ἐμ ΤΕΥ 

“οὔτ. ἰὰ κἀν νεὶ 3.17): γερξαίδρζος τ 67 {277 Ή: σοῦ δαπίμ Αὐὺρ 
φοα δὰν ἰεῷ 1 44: ς0 ΨΓῸ ἀἰζδ. ΗΠ ες ̓ς Βοαὶ οἱ ἷν (782) Δῃ ἃ, τῇ 

αἰ ἱρερῖ, (σοο δὲ): ἀέρρεακρμες ἃ ἴεττα ενεοτίαπίυγ 5 Αὐρ 
βρες τῴ4: γερεάσείες (41. γεζ. ἃ 16) ἐμ (. “οὔδαμέμν οΟὮ (Δ55 
«οἱ! (ανϊ ἀε ἀεᾶη 25 τὸ; γζς, ἃ ἴ6 ἦ» 1. “Ωγ δέμέμ Ῥτῖπὶ Αἀτὰπὶ 
ἴα Αρος 4 (Μίφοε, ν 88ο)͵ 

Ἐ(σεμαμ) Αούλκὺμ νινεντιῦμ Ηΐοσ, νῇο δά 58 (1Ὸ 

συέκα»") εἶνε “πίονι ϑαὶν δε εὐ 4 τ: [,οπ]ίεν: υἱέαε ϑαὰς ἩϊεΥ 
ἐν Βοαι οε ἰδ (γ88, 7291) Ὀς Αυς "Ρες ἱδ 41] Ταρϑ ἐς υἷο 18 Βερεά μας 

325, 

χνὶ!. τό. ἴ(ε)) φγόο (ἐρῸ ἀμίδρε (οὐ εἰ ἐρο ἩΐϊοΓ) μον 

“μοι ἐμγδαΐμε, ἴε ῥαείογεοοι τψμέης Ἡϊετ, νῆο δα 5. "σὴ 

ἰαῤογαυὲ φέφμέης ἐδ: φρο αμέφνι ποῦ [ἐαὐσ]γαυΐ εμδεέφμέης 

[1] ϑδπρ : ποηὶ ὁ, σεφιέηις βοού ἐξ Αὐμδτ 4ε υἱεείοϊε τοα ερ 3 ὃς ; 

μοπ ἦ. σεφμέμς ἐς Ἡϊϊετν Ρ 1397} Ἐπεὶ 133; φρρ σμίενι ποθ {. 

τμδτεφμόις 16 ΑὉρὶ δε “οας ἐνβως ὃ 1:6: 50, ᾿ῃ5ε Πρ 495) Ἡΐετ 

ἐγ Βοαι οἵ ἦν (78ε, 791, 793) ρρῇ μέρ! ποθ ἰ. ἴς “εφσιμέης οἷν (855 
ἀς οοε ἱμεὶ 8 τὸ 

5(ε) δέονι λονεἐμῖς πον ἀεείδεγατιί Ἡΐϊετ: [οἱ αἰέν] ἡ. 
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πο ἀἐ  ἑάδεγαυΐ] ϑαὺρ : (4) 4. ἁ. πο ὠμοωερβέυέ ἘΠ1Ιε 51 3 
ΑἸΔῸσ ἐς νἱγείηίε 0 ἩΠ δν ἴὉ Αυρ 6 οοὺς ενδηξ ἴδ Ῥὲε 36 33, 67 Σ4. Σ4ο9 : 

εἴ ὦ. λογρεΐφατη ποθ ε. Ἰὰ ἘΞ 137 8, 
χνί!. 2.οϑ. ἮΑΌΌΙΤΕ Ηἰἴογῦ Τγοοη 5 Ὁ 65), 
ΧΥΙ. 21. ἔμέζ ἹΝΕΕΒΑΤΙΒ ΡΕᾺ ΗΙδΣ: 67 ποίεε ἐχίγέ 

Τγοοη 'Ρ, 
ΧΥ]. 22. ΟΜ “κέν ῥαΐγές τμος Ἡϊϊοεσ : λαό Τγοοη ἶΡ, 
Χυ. 24. Ἔ:: σι ΐογ τὲς (» 6) Ἡϊοῖ: «ἱ (»η6) αμά. (ΑἹ. 

φυαεείον 6) ΤΎΘΟΙ ἴδ, 
χνὶ!. 25. 67 2γίμεῖῥες Ἡϊετ Ὑγοοη ἷδ. 

χυὶ. 26.Ἡ. ἕε! υἱώζπαρι (-’ας Ἡϊοῖ, νῆο δας οἶσε 

ἐλγνια»αία) εἰ τα βαμνι (ΗἸοῖ δα ἀβ εἶνε νιαημα) Ηϊοτ : 
ΕΤ ΙΝΟΕΝΒΑ ἐἤ »ιαππα (ἴ 15 τεἀυοίηρ ἴῃς οοηῇαῖο ἴο ἃ 
β'ηρὶο τοδάϊηρ) Τγοοη ἵν. 

χνὶϊ. 22. ἜΡΟΜΟΚ Ηἰϊεγ: ἡδἕμεγα Τγοοη δ 1|-, 
χυ. 2. ἤσμάϊες Ἡϊϊεν ΗΙ] ἢΞ 56. 39 ΑὙῸτΣ “ς ἴηι ἰοῦ εἰ ἀὰν 

8. 20 ΨΊΣ}] ΤΑΡ5 955 εὖτ 4». (Υγὶςῖ Τυη ὅς Ροεηῖε δρ δαιδε 37) 
χν!. 4. [6 ἑμο »ιαμίδωμς «“κῖς Ἡϊοῖ: ἐπὶ μι. εἴμς Η!]} 

ῬεαιῈ 0 ΨΩ] Ταρβῖν: ἐπ σι. ς. Απλοτὶρ Η!οτ '5 459 (ΥἹοὶ 
Τυη δ). ὙΠα ρῥγέβδεῆςα ἴῃ ἴδε Νυὶς οὗ 4 ἐμέο 5806 :}ν8 
(5ες ετϊ. ποῖδ) τπᾶῖ 81 Τογοπηο5 τοδάϊηρ οὗ τς ἵἴνο 
(ο] ον ίηρς ννογὰς νγὰβ ἰάθηϊτο δὶ ἢ οὐγ ον. [{ 15 ἴῆυ5 
ἰηϊογασιίηρ ἴο 58εὲ6 ἢον ἢ μνᾶς ἰδ, Ἀρραγθηςν ὈΥ οοῃϑβὶάε- 
ΓΑΙ Οἢ 5 οὗ 5πηοοϊῃη655, ἴο Γοίδί ἢ ΠΟΠΙΓΑΙΥ ἴ0 Πὶ5 νοηΐ ἴῃς 
ἴοχὶ ψ Ποἢ ψνὰ8 ἰῃ ροβϑβεϑϑίοῃ, δ πουσῇ ἰτ 85 δὲ νδυίδπος 
ἢ 1[Π6 ἰοπῃ τῃοῦ τῆς Ηδῦ. πὰ αἰγεδαγ δεοδιπιοὰ ἴῃ 

ἢ5 ἄαγ. (ομΡ. χχὶΐ, 12. 
χν. 7). ἔ(ω ἐγασί,ῶ»:) ἘΤ ὈΈΞτΤΕυλΜ (ὦ δ εβεγά4») 

Ηἰἷετ Ἰὰ “Ρ 1:5 3 δάν ρεὶ δ 6; κγ “γία»ι ἐς (οἱ γδεσ κα») ΗἱΙὶ ἴδ : 
μ΄ ἸΤολΐα»! ἐος (εἰ κ' δ᾽ γι ε05) Νὶει Τυη ἰδ : (“ὴ) σεγεγαν»ι 

“νι (ε΄ 4 βεγα»}) Ἡ! εν Ἀπιφιο; (ἐγααϊίἐατ.) ὈΕΒΤΆΥΧΙΤ 

(ε, 2εγα 4) ἰὰ ΑὉ.39; οὐ σιρέγαν» (εἴ αἶΐεῤ. ἐ046) Ἰὰ 5908 «.15.. 
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(δ εὐεζα») ἘΤ ὉΕΒτΕῦΑΜ (εἴ 499.) οἷ (455 οοἱἱ (υνϊῇ ἀε 
ἀεβα 425: (,, ἐγοίζα»") ἘΤ ὍΕΞΤΕ. (εἶ ἐγαασβεεηι) Ἑδυκὶ ἘΠερ 
ὅε ταὶ Ὠεὶ 3 το; (μ οὐείζανε εἰ αἰἐεείβόνι!) ἘΤ ὈΕΒΘΤΕΆΟΑΛΜ (ἐ 
“59.) ΑἸ] 45 36, 

ΧΥΙΣ. 8. ϑοῦοῦ τοοῦτῦϑβ δοὺῦμ αρνεεϑῦβ (5ὺ0Μμ Η!ογ) 

ἘΑΜ Ηϊεγ: οἵ ΗΠ 0 δυδὲ Ἐπερ ἱρ σιοὶ Τυῃ ἵ ΗἴοΣ 
Ἀπι 9 :ὸ ((ΟΓΏΡ. Ὦ15 νΕΤῪ ἰοοϑ56 αἰοῖ. ϑορᾺ “1 τ) Ατρ "τ 126: σμραὶ 
ἦ, ς. μῇ ἡπαγενι εἰ Ἡϊοτ κὰν νεὶ 8 6 ερ 125 3 σὴ (85 ἱδ ΟἹ] ὰδς ἵδ, 

ΧΥΙΣ. 12. ΟΕΘΡΕΚΑΥΙΜῦβ Ηϊοτ, νἣο δἀὰς οοε ὠη- 

͵,)ρον»αόύπερν Ἰὰ “Ὁ 1353: ΠΈΞΡΕΒΑΜυϑ ΟἹ 448 59. 

Φ ΟΟΟΙΤΑΤΙΟΝΕΞ... ποείγας ἩΪοτ τὰ ἵῬ (11 ἀΔ5 ἱδ͵ 
Φφγαυϊαζερι Ηΐετ, σῆο δάάβ, οὔ σμοά ῥίαρε ἰὰ Ὁ 

Οἰἀ45 "Ὁ, 
ΧΥ. 14. δ'60}ε 267 ΑΟᾺΙ Ηεῖ, τῆο δάὰς δ5 ἴῃς 

τοηάεγηρ οὗ Ο΄ Λίκμριφεξαῖ ἀἰσβηφε ὧδ 2. μόεγα (αμέ πὲς ἀξ 
Ζεδαπο, αι! ἐφεπαῤΓ[ ἀφμα υἱοίρρζεν «μόξαϊα τερο) ἡ ΟἸ]ἀΔ5 
ἷδ. ἐε 2. “όφγα ΑΥΔΌτ Ῥε τι Ὁ 3: ἀς νἱείπίδυς 1 22. 

Φαφσωαέ ἐγμριῤέηίές ἘΚΊΟΙΘΑΕ 497 (οτὴ 47} Οἰ 45) ἐἰεέκ- 

είς Η ον ΟἹ] 45 ἴδ: σσμα φωαέ “γί υαέϊαο περί Αταὺτ 

Ῥεῖδ; ταί, ὑέη. φσμαέ ογίανμ ἰὰ ἀ-ς νἱες ἵν, 

ΧΙ. τς. δεῖ ᾿ππρὶηροηῖο5 Ηἰοῖ, κῆο δας οὔτε 
ἐριῤίηρεκίες: οἴ ἴῃ. ]οἢ (485 οἱ! (ιχὶν) ἀε τποπί ἐς, 

ΧΥΙ. 1)... ΌΟΝΒΘΟΜ ΕΤ ΝῸΝ ΕΑΟΙΕΜ σένανε εἰς 
ΙΝ δε δεγαἠοκῖς ἐογμνι Ἡϊοτ: οεί. εἰς ἀξενι 2εγά. ἐογ΄. 
Ν. 

χνὶ!. 1:8. 5,’ νον σήεάΐσρεμς Ἡϊοῖ : εἰ σεδίονεες ἿΥ. 

ΧΙ, 19. δ ΙΌΩΜΙ ΑὈΝΕΚΒΑΒΙΟΆΌΜ μιοῦγνϑι Ἡϊοῖ: τ. 

ἡμέας ν»ιεῖς ΧΥ. 

χνὶ!!. 2οὅ6. ΕΟΡΕΒΟΝΤ ἘΟΥΕΑΜ Ηϊοῦ: δωμ τμπ 

τόγόμρε ἂν. 

χνὶ!. 21. δ, Ὀξῦῦς ἐς Ἦϊσετῦ: ἐἦ σοπίέτίηρα (:ζ) 
ἐἤζος ΝΥ. 
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ΧΥ, 22. ΦΕΙΑΝΤ ΟΟΒΕΌΕΝΤΕΒ Ηΐοῦ: Πα ῥβγνιξίας 
ἐργερ ὟΝ. 

ΧΙχΧ. 2. ΝΑΙΓΕῈΜ Ηἰἴον ΕσοδοΥ "Ρ ἔογπι τρὶγ δε 4: »εμ)ξ- 
ἡμάέπερι ἱγογε ΝΥ. 

ΈΝΝΟΜ Ηϊεγ: Ξος δ ον πισογα ΥΥ : δον ει 
ΕΝΝΟΝ Εὐσδοχ ἵδ, 

χΧχ. 3. ἥΟῸΜ κ. ἄν. Ἰούδα Ηἰετ ΥΚ. 

Φ ΟΜ καὶ οἱ εἰσπ.. ταύταις Ηΐοτς ΟΝ. 

ΧΙχ. 4. ΚΕ γεῤῥνυεγωρι: γεῤίγιερι ὙΥ. 
ΧΙχ. 5. ΙΝ Ἠοιοσαῦβθδτυμ ΒΑΗΑΙ (ΒάάΜ Ηἱϊο) 

Ηϊεῖ: οἵ ὙὟΥ. 

δ πες ΑΒΘΟΕΝΌΞΒΕΟΝΤ ἐπ 907 τιδωη ΗΟ : πέζμέ οοραυΐ 
ἐπι ὥὐγαἷξ γκέο ΑΝ. ' 

ΧΙΧ. 7. '6΄ ὈΙΞΒΙΡΑΒΟ Ηΐοσ: 7 ἡμέεγβηα» ΥὟΥ. 
χίχ. 8. δαί ΡῬΟΝΑΜ Ηἰΐεγ: δἦ σαίμαν ΝΥ. 

δ οὐφέμῥετοεί Ἡϊοτ : ορπέγ εἰ αῤίμν Υ. 
ΧΙΧ, 9. δ᾿, ΟΙΒΑΒΟ ΕΟ5 Ηΐογ: 67 εὐεη ἊΝ. 
ΦΈΤΟΥἹ ΟΥΑΛΕΕΚΌΝΤ ΑΝΙΜΑΘ ΕΟΕΒΌΜ : οἵἷὴ ἵἾΥ. 

ΧΙΧΟΙΙ. ΞΈΕΤΙΝ ΤΗΟΡΕΤΗ...ΑὮ ΞΕΡΕΙΙΈΝΟΥΟΜ Ηϊοεῦ: 

ου ὟΝ. 

ΧΙΧ. 12. κί (ΕἸ Ηετ) δόμα» ἩΪον: κί ἀείμν ΚΝ. 
ΧΙΧ. 13. ἼΊΜΜΟΝΡΑΕ Ηἰϊοεῖ: ἐγιριερ  αγενι ὟΝ. 

5, ἀἄῥαυεγ διῥανιέπα Ἡϊοτ: οἵ ᾿τατη οἰδγτυ ηΐ ἢο5- 
τ145 ἾΝ. 

Χχ, 2. δε ῥεγαμο ῬΉΑΒσΘυΚκ (ΡηΆϑυξ ΗἸδγ) ΕΞ. ΡΕΟ- 
ΡΗΕΤΑΝΤΕΜ (ΡΕΟΡΗΕΤΑΜ [ΕΕ. Ηϊογ) ΗΪογ: εἴ 2. ἐνὶ ὟΝ. 

ΦΒΕΝΙΑΜΙΝ Ηΐϊοεῖῦ: δος σόϊσῆα (εἰ ΝΝ. 
Χχ. 32. δούμοῦυ!ξι ΠΙΙΟΧΙΘΒΕΤ ΙΝ ΟΒΑ5ΤΙΝυΜ Ηἰἴοτγ: 

οπι ὟΝ». 

ΦΡΑΝΟΒΕΜ ὕνριοῦε Ηΐϊογ: ακείσηομη ΧΥ. 
ΧχΧ. 4. δόπ ΡΑΝΟΚΕΜ Ηϊοῦ: ἐπ ἡγαπεέαηομπον ὟΝ. 

Φιί ΟΜΝΕΜ [ὕρὰμ Ηἰἴεσε: δ “ εἴ νι. 7μ. ΝΥ. 
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Χχ. 6ὅ. ΦΥΕΝΙΕΝΒ (-ΝῚΕ5 ΗἸο61) εἴ ἐδὲ Ἡΐδτ: οἱ Υ. 
Χχ. 7). ΟΜΝΕΒ Ηἱΐεγῦ: ωηρρηραυΐ Ἢ : ἐχερὶ Ἡϊοῖ 

ἐρ :ὃ :ς- ο»ηῤῥευϊ 1ἃ τς Βοαι οἵ χὶ (85:). 

ΧΧχ. 9. “ΓΝ ΟΟΚΌΕ ΜΕΟ Ηΐἴοῖ ΑἸ τ Ἐε 118 3. 4 οἱ ὃ 96 οἵ 
τηΐα ὃ το2 . οχὴ Ηἰἶοστγ ἴ᾽ Βοαι οὐ χὶ (841) ἢ 

δ (ὡνιῖς ἐχαεεέμα) οΙΑυδυδίφωμε), Ηΐοτ: (ἡ, αγαάφμ) πασι- 
»εῆρεγαμ ἊΝ : (ἐ, αγά.) ἥσνινιανις Αταὺτ ῬἘ τι 5.4. εἰ ) .6; 50, 
ἢ “ανιριίρεγαρης Ἰὰ ἴλις 116 νἱῖ αὶ 132. οἵ πίη ἴθ, (0) “αρι»ιρ. 
ἰὰ Ἐξ 384, τι Υὶ' τὸ ερ 1 43 τὸ; (7) ἡηδαανεριαης Ἰὰ ἀε ἰε οἱ δὴ 77: 
ἧ. αγ΄ή. Ἡϊοτ τ Βοαι οΥ ἴδ, 

(εἰ ἐἰογεα) ἘΈΒΒΕ Ηἰἴοτ, ψηο δὰὰς (το δ) «δε 
διεεοίμέμς τρρ; μπάφες  ; ΑΥ̓ΔΌΤ ἀ- '5 εἰ δὴ ἴδ ερ ἴδ Ἐε σι 
Ὁ 4 εἰ ὃ 56 οἴ πιΐπ ἰ ἩΠΟΥ ἴσ Βοαι οἐ ἰδ. 

ΦΟΩ τσέίποης ΠΟΥ: εὐ ποθ βοσοιοι γε ΔΝ : οἱ Χ μοὶ 
2. Αιαῦτ ἀε ἱ5 εἰ δὴ ἱν ερ ἱὉ Ῥὲε σᾶ ἰδ οὔ πιὶπ ἰδ ΗΊΘΥ τΓ δοσι οὐ ἰδ 

ΧΧ. Ιο. ΕΤ ΤΕΚΕΟΆΕΜ Ηϊεγ: ἐμ καμημη ἌΝ. 

ΦΡΕΒΞΕΟΥΙΜΙΝΙ δ7 ΡΕΒΒΕΟΌΑΜΟΚ ἐμ Ηΐογ: σαάςίαίε 

εἴ τωῤεγείονιμς οἱ ἿΝ. 

Χχ. 16. δΟΜ ἐν θυμῷ Ηἰἴοστ 1ἃ κἂν νεὶ 3 :7͵ 
Χχ. 1). δα τένα Ηϊοῖ: ἐπ. τα δῖτὶβ δ᾽: ἐηι! τ. ΗΓ 

δάν ρεὶ ἱ 

Χχ, 18. ἔφμαγό (ἵνα τί τοῦτο) ΗΓ ἰὰ 5ἀν νεὶ ἴδ : κῃ 
φμία ἐγγο ἊΝ. 

ΧΧΙ. 2. ΝΑΒΟΟΘΗΟΡΟΝΟΘΟᾺ Ηἰογ: οαλ 'Ρ. 
χχὶ. 2. ΟΜ βασ. Ἶ. Ηἱϊετν ΝΥ. 

χΧχ. 4. δ εῦς Ι5ΚΑΕῚ, Ηϊογ: οαὴ ἾΥ. 

ΦΑΌΝΕΕΞΟΜ ΒΕΟΕΜ ΒΑΒ. ΕΤ Ηἰεῦ: οἱ ἾΝ. 
ΦῈΤ ΘΟΟΝΟΒΕΟΘΑΒΟ ΕΑ (ΕΟ05 ΗΕ) Ηἱΐοτ: οὐ 
ΧΧΙ. ς. δον Ἡϊοῖ: ταδί ὟΝ. 
ΧχΙ. 6.0 ΦΣΤ ΒΕΞΤΙΑΕ: ἐΐ δεσγα ἿΝ. 

χχὶ. . δ φιΐ (ἀεγεα σμπ) Ἡ!δΥ : φμας οἴ, ΔΝ. 
ΙΝ μάνῦ Ν. Κεοιβ ΒΑΒ. ΕἸ Ηΐδγ: οπὶ Υ. 
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ΦΈΤΙΝ Μάνῦ 29 Ηἰογ: οἵχὴ ὟΝ. 

Φ 7 ΡΕΒΟΥΤΙΕΊ Ζ0ς ἩϊοΥ: 69) ον μεϊδαδιμρ ἐος ὙΝ. 

Φο ΜΟΝΕΒΙΤΌΚ (ΕΚΕΟΤΕΤΌᾺΚ ΗἸεγ) Ηΐογ: πμορὶ ϑανΈα ΣΙ 

ΧΧΙ. 9. ἜΤ ΡΕΞΤῈ ΗἸΕΣ: οἵὴ ἮΝ. 
υίυε Ηϊετ ὟΝ. 

ΦΟΌΑΛΞΙ ΒΡΟΙ ΟΜ ΗἸΟΥ : 1 υ{Π1{4ἴ6 47 τεῦ ὟΥ. 

ΧΧΙ. 10. ΚΑΙΤ ὨοΟμινῦϑβ Ηἰοζγ: οἠῃ ἾΥ. 
ΧχΙ. 12. 6’ ἙἘΆΠΤΕ ἮΝ : εὐ γεηΐ αρτίε οἰ ζδεγαίε ῬἨΞ5 

Αυμ "Ῥες τὸ, 

δ ί(νμε 20γι) ἙΟΒΕΡΙΑτυκ Ηἰἴδγ, νῆο δά ὰς οὐῦσ τοί "ΟΝ 
φργε.: σωαριάδαίμ ἮΝ; ῬΞ Αὐρ "Ῥες ἰδ, 

ΦΡΒΟΡΤΕΚ ΜΑΠΤΙΑΜ 5ΒΤΌΘΙΟΕΌΜ νεϑτβοεῦμ Ηϊΐεγ: 

οπὶ Ν᾽ ; ΡΞ5 Αὐυγ ᾽ν". 
ΧΧΙ. 12. δ'δοοϊἄδε Ηϊοῦ: (φωΐ ἐἑιλαῤίίας) .50907 (ἐν 

ἐανιῤέςίγῇ ὟΝ. 
δ εγακίϊί Ἡϊοι, νἣο δά ὰὰς οὐ ἱεγγεύίγ: ῥαυογθρ!... 

με ο ἌΥ. 

ΧΧΙ. 14. ΕΤ ΝΙΒΙΤΑΒΟ... ΟΜΙΝῸ5 Ηἰοῦ: οἠ ὟΝ. 

ΧΧΙ 1. ΦΌΕΒΟΕΝΌΕ ΗἸοΥ: υασάΐε εἴ εἶες. ὟΝ. 

δος ΞΕΚΥΙ τῦι ΗοΥ: 67 Ρύεκὶ ὟΝ. ΧΧΙΪ. 2. 

χχ!. 4. διώρῥεὶ ὦ ΗϊεΥ: 1Ρ5Ὲ εἰ ἊΝ. 

ΧΧΙΙ. 56. ΒΑΟΡΙΕΚΙΤΙΒ Ηἰον ΟἹ] ἀΔ5 59: Μεγ ἐς ἌΝ. 
χχὶὶ. 6.{Ὀ διῤιλαῤῥἠαῤίίες Ηϊοτ: φνας πορὶ; ἱηλαῤίαπίμγ 

Ἃ. 

ΧΧΙΙ. )η. 4’ ΒΑΝΟΤΙΕΙΘΑΒΟ Ηἰΐετ, πο δά 5 (σεσ(- 

(460) : δ΄ ΒΑΝΟΙΑΜ ἯΡ. 
Χχὶὶ. το. ἥ“πογίμμρι Ηϊοτ: ἐμησμνι ΑΎ. 
ΧχΙὶ. 12. δ γαημείμ δ, Ἡϊοῦ : ἐγαμερηργαυΐ ἮΝ. 

Χχὶ!. 13. ΝΑΕ Ηΐεγ: ο Ἦ; Απιῦν “1.4 ᾿ς Αὐς 
"ρες ε18, 

Χχὶ!. 14. δΟΥΙ ὈΙΟΙ͂Τ ΑΕΡΙΕΊΘΟΑΒΟ Ηἰἷἴεῦ: σωδ ει 

Ἦν; Απὶὸτ ἵΡ 1 ᾿ 5, 
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ΧΧΙΊ. τς. ΦΟΟΝΕΕΕΒΒ ΤΕ Ηἰοσ : ἐμ ἐχαωγόαΐμε ἐς ὟΝ. 
ΦΌΕΡΒΟ ΗἸΟΓ: ἐπ σέλα ΥΥ. 
Χχίΐ. τς, τ6ό.Ὁὸᾧ ανι ΤΌΝΟ ΟΜ ΒΕΝῈΕ ΕΒΑΊ ΕἰΡ 

(16) Ιυρισάνιτ Ηΐϊεγ: ἑμσλ. ὀοπᾶηνε μεσεδογιρι. πορ ἱμάς 
ας . 

ΧΧΙΙ. 17. ἼΌΙ ΝΕΒΟ ΟΟΥΣῚ ΕΤ ΟΟᾺ (σα συαγία») 
Ηΐοῦ: μπορ σιρι οε. ἐμ πέσεό ἔμ 907 δοπερ ὟΝ : 50, ὙΠ 

407, ἔμμεγε, [τς Βδεῖ 4 τὸ 3, 

Φουκθοῦμ Ηἰεγ: ἀονάρη ὟΝ ; [τ δ, 
χχὶὶ. 1:8. δ αδ )οαελένι (-νε Ποῖ) ἔνε 7οείαε γέρενι 

λρΐα Ηϊοῖ: αὐ ἐδέμνε Ὀέγενε ὟΝ. 
5 (γ»)γαίεν) ἘΤ ΝΑῈ ἔτδῖδσ (ΞΒΟΒΟᾺ Ηΐογ) Ηϊογ: οἱ ἮΝ. 
ΦῈΤ ΝΑῈ ΙΝΟΙΥΤΕ Ηἰογ: οἱχ ἿΝ. 
χχὶ!. 2ο. “δὰ τβάνβϑεΕῦντεβ : ὅν»: νιᾶγε ὟΝ. 
χχὶὶ. 21. δώ ΑΒΌΝΘΑΝΤΙΑ ΖΜΩ͂ Ηἴογ: ἐπ αῤετι ἐμο ὟΝ. 
χχὶὶ. 22ὥ.0. ὅ)ασίογες μος Ἡϊοτ, νὮὯο δά 5 εἰν α»παϊονἐς 

ΑΥΝ (ἼΡ). 

ΜΑΜΙΤΙΑ Τῦὰς (ΠΣ) Ηΐοτ: σριαίογίδες ἑμὲς ΥΝ. 

Χχ!!. 22ὥ. δώνρεσκνέςέ Ἡϊοτῖ: οὐκ ρερεέεοςς ἐν ἐο ὙΝ. 
χχὶὶ. 24. “γμεγ Ηϊεν Αἰ δ5 50: ο)εείμς μοι μὲ δα, 

Ἄν: ἡμώμς μμορ [τς Ἀβεῖ 8 τι 9, 
ΧΧΙΙ. 25. ΚἜΈΤΙΝ Μανῦ 1:ὸ Ηἰογ: οι ὟΝ. 
ΦΈΤΙΝ ΜΑνῦ Ν. ΚΕΟΙΒ5 ΒΑΒ. ΕΤ Ηἰϊεσ: οἱ Ν᾽. 

ΧχΙὶ. 26.5.Ἡ. δώκ “γγαϑ᾽ ΑἸΙΈΝΑΜ ἮΪδΓ: ἐπ καρ . ΑὟΥ. 

ΧΧΙΙ. 22. ὄὝΤ ΚΕΝΕΒΤΑΝΤΌΚ τς Ηἰἴοτῖ: οἱ Υ. 

ΧΧΙΙ. 28. νΝυΜΟῦΙ νΑ5 ΕἸΟΤΙΒΕ ΑΤΟΌΕ ΟΟΝΤΕΙΤΌΝ 

ΨΙΚΊΊΞΤΕ λεοπίας (αἰἸ. λοπίας ΗἩϊεῖ) Ἡΐϊετ: δοῤγείϊα με ἐε 

ἤροριέας (τῶ) ΔῪ : ἐμλολονγαης ἐτί 7εολ. ἸΤ ς δεν ὃ τι  ἩδΣ 
Οε 8 8 ἃ Βοαι οὐ ἐδ (777) . δεβγείατης ἐς 7. Απλὺσ ἐς ὃ ἰοὺ εἰ 

ἐὰν 3:0: χῤίεεηΐμς εε’ 7αλ. ἰὰ Ἰλς δ 8 8 “ὁ, 
ΟΌΛΕΒΕ Ηἰἴοσε: 2γοβέενγ φωμοα ὟΝ ; Αὐρῦσ ἴος ἰδ. ρμρρ- 

“«»: τὶν, 
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ΧΧΙ. 29. δὰ ἐεγγα (ΤΈΒΒΑ ἀραῖη Ηϊεῦ) Ηϊε Ὺ ; 

Ατοῦτ πος 0 εΡ1 154 ἩΤΠΟΥ 1» 36 το {τ Βοαι ογ Ἐξεὰ 4: γγγᾳᾷ [τ Ὁ 
ΑἸΔΌΊ ὁε ἴηι ἰοῦ εἰς ἴδ, 

ΧΧΙ, 2056. ΚΉΑΛΕΟ ὈΙΟΙΤ Ὠομινῦβ Ηἰϊογ: οὐ ὟΝ ; [τ ὺν 
Ατὴδτ ἴὺς ἰδ ἀξ πε ἰοὺ εἰς ἴδ 

δ (εοἐδο υἱγεῦε 571,21) ΒΘΤΕΈΚΙΤΕΜ Ηἰεγ: (ς. υ. 2.) γσεῤγο- 
ὀαέμρι ἀονμέμοι : (ς. υ. λωπῶ σδαϊεαύμοι ἀσνε. [τ ἴδ: (υ. 
2) σαὐσιέσαίμηι Αταῦδτγ τοὺς ἰδ ἀς ἴηι ἰοῦ εἰς ἰδ, 

ΙΝ ὈΙΕΒΌΝ 5015 ΝῸΝ ΡΕΟΘΒΡΕΚΑΒΙΤΌΚ Ηἰογ: οὶ ΝΥ : 

[τ ἴδ Ατηῦτ ας ἵν, 
ΧΧΙ. τ. δίσγον) ῥασομᾶς ΜῈΑῈ Ηϊοτ ΟΙ 45 82: 

(ουες) α ρακίϊονῤμς τσμἧς ΝΥ : συές ΜῈΑΛΞ (Ὀπϊ ταϑὶ οἵ 1’. ΝΟΥ 
Ἰοοβεὶγ αυοϊοα) Ρ5 Αὐρ 'Ῥες 46 

ΧΧΙ. 2. δΟΥΙ Ῥάβϑοῦντ Ηἰἴογ ΟἹ] ἀδ9 ἱδ: (σα 404) φιὲ 
,Δαςίογες τρΐ (, δὀὲς σμαξὺ ΝΥ : οὔὐἱ ΒΈΟΟΝΤ 5 Δὺυρ Ῥος ἰδ, 

ΧΧΙΣ 2. ΟΒΕΟΙΒ γιεὶ Ηογ: 2έοδὲς »ιφας ΥΥ. 
ΦΡῈ ον όμως ({ἐγγι6) Ἡ οΥ : ΑΒ οηιμὲ (1677) ὟΝ. 
χχ. 4. ΒῈΤ νυτῦθ ΟὐΈΒΚΕΤΌΚ (οὐλξκ. Ηϊεγ) ΕΧ 

ΝΌΜΕΕΒΟ Ηἰεγ: οὧὐ ὟΝ ; Ρ5 Αὐὖς "Ρες 46 

Χχ. 6. δώ 2 γαε Ἡϊον ἮΝ (Γ΄ 7 εγαλε); ΗἸΙ Ῥε ι3ι 6: 
υρ ὁε εἰν Ὠεὶ 1833 τὶ 

4 γμοα υοεαόμμ (Ηϊεν δα ἀ5 εε υοεαόΠ) ἐνὶ, Ζονέεδς 
Ἰι51..5 γορδςν Ἡϊοῦ Αὐρ ἰδ: φ. τ. ἐμὴ ον. 7οφεάεε ἈΝ. 

ΧΧΙΙ. 7, 8. οὔ Ὗ. ΝΒ. Αἴδοτγ συ. 39 ἣΝ 15 ἰδεκίηρ. 
ΧΧΙΙ. 9. δΈΒΕΙυΚ Ηἰεγ: ὠπγμς ἿΝ. 

δὰ πῶς ΝΕΈΒΒΟΕΌΜ ΒΑΝΟΤΟΕΌΜ εἰν: Ηϊοτ, νῆο δαὰς 
"ἣν εὐ πα ἀδοογίς σίογιίας εἰμ: ὦ “ΦεΩ6 λορογε οἴως ἊΝ. 

ΧΧΙ. το. ὄοῦα ΑὈυ ΤΕΚΙ5 (41. ΑΝ ΤΈΒΙ5. Ηἰοτ) 

ἘΕΡΙΈΕΤΑ Ε5Τ ΤΕΒΕᾺ Ηἰεγ: οπ Ἶ. 
ΦΜΑΙΕΌΙΟΤΙΟΝΙ5 Ηΐοῖ, νῆο δᾶάὰς σἷὖν ἐνγαρνιοη),: ὦ2- 

ογιρα ἽΝ. 

δουκδῦβ ἐσγερε Ἡ ον Ν᾿. 

8. 23 
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ΦΌΡΌΙΒΒΙΜΙ115 ΗἸΟΥ : ΝΟΝ 510 ὟΝ. 
ΧΧΙ. 1. “"ΟΜΜΣ ῬΕΞΘΙΜΟΕΌΜ ΗἹΟΙ: παμίδες 

ΜΑΙΙΟΝΙΒ ὟΝ. 

ΧχΙ!. τό. δοῦ! ΡΕΟΡΗΕΤΑΝῚ νΟΒΙ5 Ηΐοεῦ ΟἰάΔς δ: 
οἵ ἽΝ; Ογρτ ἐς ον εὐεὶ ὑπ τὶ ἐρ 43 5 "5 Ατι "Ρες 50, 

ΧχΙϊ. 1). άπ Ἡϊες Ἂ Ογρεὶρ ες Αυρ Ῥ’-ς ' 
Οἱ] άδς 'ν, 

5 λὲς σεῦ ΒΙΑΒΡΗΕΜΑΝΤ ΑὮ (οὔ ΑὉ Ηἰΐδοδγ: φαμὲ ΜῈ ΒιΙ.. 

ΟἰἸά45) ΜῈ Ηΐεσ Οι]άδς ἱδ; σοουτὺυβ Ε5τ Ὀομινῦυβ Ηἰοστ, 
νὯο δας (το δ »"6) εἰνὶ αὐξήεξεμ δ᾽ μη: γησιρη: οἷς φμὶ 
αδίφει! υ. Ζοονιέν ΝΥ : εἰς φμὲ αὐϊείμπέ ὁ. 2 εὶ Ογρτ ἀς «οἷν 
εἰς ἰδ: 50 ψῆἢ 2 ογι. τΡ ἴδ; λὲς φεί γερεζμηπ υ. ονι. ἘΞ 
Αὐρ Ῥες ἴδ, 

δ,., ΟὟἾΝΙ Οὔὐἱ ΑΜΒύΌΓΑΤ (ὦ ογερεδμς σμὴ ανιὀμίαν! 

ΟἸ445) 1Ν ῬΡΒΕΑΝΙΤΑΤῈ ΟΟΚΌΙΒ 80᾽ Ηἰἴογ Οἰάδς ἵῬ: δ 
ονμιμεόμς ἐπργεάι εν δΤες ἐπ υοίμπίαειδες σῦς, ον ἐμ ἐν 

ἐγγογό οὐγ ὗς «μὐ ΝΥ: εἴ ογιμ. απιῤερα εἶμ ἐπ τοί, σεῖς 
Ογρτ ἐς ο81} εςεὶ ὑπ τὶ 

ΧΧΙΙ. 18. δώμ σονβιῖο Φορέη Ἡϊον ΟἸ]άας ἵν : ἦν 

“μόσίαπα ον. ἊΝ (80 «μὖς. ίον ωοημείδο ἴῃ τ. 22): Μὰγ 
νιοὶ Αἰδτ δῶν δγ Σ 39,33 ΑἸΔΌΤ ἐς ἤάε 8 122 Ὁ: Αὐφ᾽ "Ῥες τὸς 
Εοερδὰ ὁε 6] ἀΐν 4 νιςὶ! ΓΆΡ58 ἐς εἴη ὃ Βεπεὰ μαξ 248 σοῦ νυαείπε 1 42 

οσα αὶ} ἂν 84 Ἅ|οιῖ ιι ὁ νεπθ 82: ἡῃ ς. τηθᾶ Μαγ δΝίοι Αἴεγ 
δὰν ὃ 1 99 ΝΊΕῚ! Ταρϑ “95 ἋΣ κα εἰς 3 το 

δ ,! υἱ} Ἐτ αυοινὶὶ (ςεγσιοηθοε οἰμο) Ἡΐϊεγ ΟἸδς ἷὉ: 
80 ψῖϊἢ σεγόωνι οἰμς Νιςι Νι ἷδ: δ ἡ. ὑεγδμνι εἰμς ΚΝ Ματ 
γιος Αἴδσ δὸν δγ 1 γ, 33: ορῦ τ. Ὀεγόμοι τὰ Θὰ τῇ 1.99: οἵ 
σι σενζ Ὁ. τὰ. Νιαὶὶ ΤᾺΡϑ 905 δὲ κδὸ ἴὉ : ο" υἱάδεῤ, Ὀεγόμνι 

Ὠοπιῖηὶ Εοερδὰ ἵν ΝΡ] ΤΑρϑ 995 Ραὶ! ἂν ἴδ: οὶ τῇδ Ὁ. εἰως 
ῬΞ Αὐρ "Ῥες ἴδ; οὐ υἱδεύί! ὑεγόμρε Ὠεὶ ΝιρῚ Τὰρϑ 955 "δὴν 
ἰδ: οἴ τ. Ὁ. εἶμς Ἰὰ 4: ιεῖο ἢν, 

χχὶ. 2.οὅ. δμδποιτις (ΟΕΤΙ5 Ηΐεῦ (ΟΣ 45) οον- 



ΑΡΡΕΝΡΙΧ. 4ςς 

ΒΨ 10Μ Εἰὖῦ8 Ηἰεν ΟἹ] 45 ἵν: ἐπέ έρεν ἐα ΝΥ , 1τς Ἀδεν 4 “6 «: 
εὐργιοσοέζες κα ΟὙρτ κ55:1 ς͵ 

ΧΧΙΙ. 22. δὰ ν1ὰ 80 ΜΑΙᾺ Ετ Ηἰἴογ Νίοιϊ ΥΙι 6ς μεῖς 
8.2. ΟἿ ΝΜ; Ογρτγ “ς οδιν εἐοοὶ σὴ τὶ ΑἸΩδτ ἐε ἤάε 8 22 ΤὈς Αυξς 

δρες 104 γίνει ΤΑΡΞ ΤΟΙ Δ κεἂῦ 4. το ἀε (τὶ ὅ Βεπεά μας 248 σου νασίπι 

1. 44 Του μα] δγν 834 Ῥγχηιῃ Δάτιχ ἰα Αρος 8 (Μίξιια ρ 322) 

Χχὶ, 232. δ(μίαςμε) ὥέμς (Δριφμά 2. Ηϊετ) Ἔ 

τλοῖπο ἐρὸ τι, δα Ζορεέμμς (οτὴ δ΄, 2. 1τ})ῦ οἱ ποθ ὥόδως 
ὧε ὥνρεῖ Ἡϊεῦ: 2 εμς σάῤγοῤίηφμαης (αῤῥηοῤ. 1. (ἰΑϑβϑὶοα) 
ἐὸ τι, ἄ. ονι. (οτὰ 4. 22. 1τὴ, ὁ’ μοκ ὥόϑμς α (1γ Ῥ5 Αὖσ 
«ε ίοτ 4) ἐρηρίμφμο Ν [τ μετ 4 τ « 9 Ατργ Ῥες δ ( δεοϊοά 
Ῥκ 389; φρο 7). αὐῤγοχίριανις εἴ ποθ 22. δ ἐρμσίρισεο Ογρτ 
ἰεκὶ 8 ς6 ἀε ἰδρὲ 27) ἀε ἀοπὶ οἵ 4 Ευϊς Επ5ρ 54 ἴχας 3 16 (Ἰὰ "ἐς 16) ; 50 

Μἰτἢ 2γοχήνιανις Ἐὰὶ Βπ5ρ ἱρ 37: 50 ἢ φρν 29. αῤῥοχ. 
Ἰά “Ρ 145: ςῈ σιν 22. αῤῥγοχ. εἰ δογατη (πε; “ἐα ἦσρε, εἴ 

0") 22. ὧς ἐσκρίμφμο Ἰὰ “00 κεῖ ἔξει 1 5, 75, αῤῥγοῤίαρς ἐροὸ 

“ΝΜ ο΄ ποθ 22. ἀ(ε ὄρπρε, 4. 2. ΗΝ! ἘΡ τι18.8; φρὸ σα 2. 
αϑῥγοΡ. οἴ πον (ες ἰρηιρε ἰὰ Ἐξ ττ91: 5) αῤῥγοβίηφμαν φρο 
ΣΜΉ Ατὴδτ Ῥτι8 ἢ 36: 2δεμς αὐῥγοῤίκμφκαμς φρὸ εἴ γορι δ 

ἔρνκρε, 4. 2. Ηϊετ "5914: ἐρο 2). αῤῥ»οῤ. ε΄ πορ εἷς ἤρηιρε Ἰὰ 

ἷν 552: φφὺὸ 2). αῤῥγοῤ. εἴ πον ὧξ ἔρρε ὅὅδως, ἡ. 22. ἰδ 66 το: 
ἐνο 22. αδῥγοῤβ. εἴ ποα 22. ἀε ἔρπψε, 4. 22. Ἰὰ Ἐπεκ 3.36: 5. 
αν. ἀχὸ οἱ νον 22. 4ε ἐρηρε ἰὰ Μίοτιο: φρρ ονι. αῤῥ᾽. εἴ 
πο ὅς ἐρηνε ἰὰ δορὰ δι: φρρ 2 εμς ἀρ. εἴ ποη ὧδ ἐρησίηφωο, 

ἅ. 20. ἰὰ δἴαι τι 33: ογο 22. αΡῥ᾽. εἰ ποϑ οἷς ἔρπρε Ἰὰ ἘΡΒ « τ: 
2. αῤῥγοῤ. αὖὸ εἰ πον 2γοωμῖ Ἰὰ κὰν νεὶ 3.27): ορρ 2). ἀῤῥγοκχ. 
οἴ πον ὅο ἐρησίιφμο Νιςιϊ νι 66 μετ 8 τς, 

ΧΧΙΙ. 26.5Ὀ ΦιἪοΕΟυσΤΙΟΝΕΞ Ηἰΐἴογ, τῆοὸ δα 5 εἰἧ]Ὺ υοίμη- 

Ἰατες ἐογαϊε τω: υοὐμπέσέες ὟΝ. 

χχίἰὶ. 2). Φρορυμῦ5 Μεὺ5 Ηἰδσ: οὶ ἾΡ. 

ΦΝΟΜΙΝΙΒ5 ΜΕΙ Ηἰοσ: ἐχχζὶς κυδε ΥΥ. 

χΧΧ . 28. ΦΡΙΟΙΤ ΠὨομινῦ5 Ηἰεσ ἰὰ "ἐν ρεὶ 1 12 ἴς γο 25 

23--2 
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Ἀπὸ 9 9 Ζαοῦβ 4 ὃ ἘΌΏ ΟΠ ΟΥ ΗΒ ἔοσαι πρὶν ἷἱπε 4: οἰς ούία»ε ὑογόσ νιξα, 
ἄ. }. Ὗ.-. 

ΧΧΙΙ. 29ς0. ὁ Διωνιφιία ποῦ Ἡϊΐογ : ΝΟΝΝΕῈ ἮΝ ; Οδϑβϑιοα 
Ῥε 17 32. 

ΧΧΊΪ. 21. δΟΥΙ ΑΞΘΌΜΟΝΥ ΠΙΝοῦΑΚ5 5δῦ0κ5 Ηἴογ: Οοὐἱ 

ΑΟΘΟΙΡΙΌΝΤ 501] πη ραυὶς ΥΝ. 
ΦῈΤ ΑἸΌΝΤ: ὈΙΟΙΤ (Πομινῦ9) Ηἰἴοῦ: 69 ἀογν απ 

“οναμκέες Ἦ. 

ΧΧΙΙ. 22. "' σα φγοῤλείας (ΟΜ φιῖ Ξγοῤλεία» τονικέαπέες 
»ποσαρη Ἡ οΥ : αὐ 3». φεὶ 92γοχείακί σοριπα δα Ν. 

5 μὴ ΝΑΚΕΑΝΕΕΟΝΤ (4). ΝΑΚΕΑΝΊ Ηἰοῦ) ἐα Ηΐετ: οἴ 

ΕΝΑΞΒΕΑΝΊΤ 4 Ὗ. 

ΧΧΙΪ, 322. δυο ῬΒΟΡΗΕΤΑ σι ΞΑΟΘΕΕΌΟΘ5 Ηΐογ: σι 
“4... αμί Ῥτοίοϊῖοϑ Ἦν. 

Δ͵ΌΤ ΟὔἹΌ ΝΟΒΙΞ ὁμῶς: ὕος ἐφέΐς ὁπ; δἀαϊηρ “"ῦε 
σε έίο Ἡϊΐοτ: τον ἐοήϊς ἀϊοῖ!ο ὟΝ. 

ΧΧΙΣ, 426. (ποτ) ΜΕΜΟΚΑΒΙΤΌᾺΚ Ηἰεγ: (πολ) πονεἶη- 
αγε Ὗ.-. 

ΦῈΤ ΡΕΚΝΕΆΤΙΤΙΞ (4). ΡΕΒΝΕΚΤΙΒΤΙ Η]Ἰεη)... Ὠεὶ 
ΝΟΒΤΕΙ Ἡϊΐογ: οἱὰ ἮΝ. 

χχὶϊ. 4270. ΚΉΑΕΟ ὉὈΙΟΕΞ.. Πομινυβ τὸ: σε δἴκες, 

δἀὐάϊηρ εἷδν ἀϊκεῆς (αὶ. ΔΩ 5)... ΟΜ. Ηΐ εγ : οι ὟΝ. 
ΧΧΙΪ. 28. 551 ΑΤΕΜ... ὈΙΧΕΚΙΤΙ5 Ηΐοσ : οι ἿΝ. 
χχῖν. ς. “᾿ ΤΕΑΝΘΜΙΟΒΑΤΙΟΝΕΜ ἴσὕγδκ Ηἰογ: ἐγαμείσίος 

λ ΑπιῦτΡες 8 99, 
Χχῖν. 6. ΟΝ εἰς ἀγαθά 29 Ηϊδετ Αυὐςῖ ὺ εχ υ[Γ τε5ὶ 

"95: ἐπι ὅομα Απλὺτν Βεχ 8 99 ῬΥοβρ Ααῃ ἐς νος οἱκ ξεῶὶ 1 ἐς 
χχίν. 8. δον 3 Ηἰοσ (ΟΥ̓ΡΥ 65 Ραβεβ οοίπρ τε) 

χχίν. 9. ΚΑΡΕΙΟΤΙΟΝΈΜΟΥΕ Ηΐες : (οπὶ Ογρσ ἴδ). 
δ ἐπ ΡΕΟΝΕΕΒΒΙΌΜ Ηϊογ: (ἐν οὐΐμρι Ογρτ Ἶδ). 
ΦΈῈΤ ΡΑΤΕΙΒΌ5 ΕΟΕΌΜ Ηἰοτγ: (οπὶ Ογρτ ἴδ. 
χχν. 4. ἥ᾿:7ὶ ΜΙΞΙΤ Ὠομινῦβ5 ἰοῦ: μὲ Ογρεπ 1. 
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1,ςὶ ἐν ἱπει 4 τ ΝΒ. ϑαδαι ει οἰϊδίίοη οἵ (αϑβϑὶοά. 
βῆοιυά τεδὰ 5 1:26. 866 ΓῺ Ὡοῖε Οἱ νἱϊ. 132, 25. 

ΦΟΜΝΕΒ σσῦος 5ῦ05 Ηἱἴδγ : “εγῦος πιϑὸς Ογρτ δ 1 Αςῖ δ, 
χχν 5. δωκε αἰϊκεγεῖ (-γένε Ἡϊογ) Ηϊοῦ: ἀἶέεεπς ΟΥρτ 

ἴδ (αβϑίοα Ἐξ 1263, Ὀυϊ 566 ΟΠ Υἱῖ. 13, 25: δῆ αἰ ΠΩ ΡΟΡ 

νοῦ 5 [,μςἱ ἵν, 

Φζάιτ Ὠομινυβ Ηἰἴογ: ἐκ Ογρτ δ 1,Αςὶ ἰδ, 
χχν. 6. δ»"6 Ἡϊεν Ογρτ δ εἰ δά ἐρεῖ 3 (ἀε αἰεαὶ 8) 1 δςῖ ἵὃ 

[0] ΕἸγπὶ Μαὶ ἐς εἰτ μιοῖ τεῖ .8 Ζβῃ ΨΥ 1 15 - 
ΒῈΤ ΝῸΝ ΑΕΕΙΙΟΑΜ δος ΗϊΐοΣῦ: σα δ ῥεγάοισος τος 

Ογρε ν 1,Δοῖ ἰδ 10] ΕἸ Μαῖΐδ: οἱ ἀϊβρεσάδπι ὑὸς Ζεη 
νεσ᾿Ῥ, 

χχνυν. 9. δ» Ρ1...ΑὉ (ΟἿ ΑὮ Ηϊοῦ) Ν... 5ΈΆνυΜ 

ΜεΕὺμ Ηἰεγ: [νοςᾶνὶ Ν. 5. τη. Ηἰετ δορὰ « 7]. 
Χχχν. 15. δ(υΐηῖ) ΕὐΆΟΒΙ5 ΗΊοτ, νἢο δας τὐσ »ιεγί: 

(υ.) »ιεγὶ ΤΥΤοΟΩ "εξ 4 (Ρ 53) ΑἸΔΌΥ Ἐν 373 ΗἸἾΟΙ “Ρ 18 15 ἴ5 5: 17 
Ἐσεῖς 23 28 τς οι οἵ 9 (822) . οχῃ Η!ΠοΣ ἷς 6 8, 

ΡΕ τι10 Ηἰεῖ: οαὴ Τγοοη ἵν Απγὺτ ἷ ΗΠοτ «Ρ ἰδ 1. 6 ὃ 
(Ὀυϊ φΑγ ΟΣ ρατῖ οἵἁ τ". 18 4150 νϑσγ ἰοοϑβεὶν ηιοϊεοὰ ἴη τἢδῖ 
Ῥᾶ558 66) 41 17 Ἐχεῖς ἴὉ τὸ Βοπὶ οε ἷὉ 

χχν. 16. ΚῈΤ ΒΙΒΕΝῚ Ηἰεῖ 1ὰ “Ρ ἷδ 15 5. 17 ἕξεις ἴδ ὦ Βοα; 
ογ ἴδ ; οῃῃ Τγοοη ἵν Απιὺτ ἵν. 

᾿ς’ τυκβαβύντυξ (ὐμεόγιαῤμπέμ Ηϊετ, πο δα 5 "ὴχ 

τυονιονῇ) εἰ ὑμπαπίοη Ἡΐετ: εἰ τονιόν οἰ ἐης. Γγοοη ἴδ Απιὸδτ 
ἐν ΗἩΐογ ἐρ ἰὉ 1. ἴῦ Ἑτεὶς ἴδ τ ἤοσι οἵ ἴδ 

χχν. 18. ἜΤ ΙΝ ΜΑΙΕΡΙΟΤΙΟΝΕΜ, 51:0ῦΤ ὈΙΕ5 Ι5ΤᾺ 
Ηἰοσ : οἱ Τγοοη ἵν Ἡΐοτσ “Ῥ ἰδ, 

χχν. 20. δουνοτίβ ἘΕΟΙΒῦΚ ΤΕΚΕΑΕ Αὐϑιτίριβ Ηἰοε: 
οπὶ Τγοοη ἶδ. 

Χχν. 22. ἼΤΕΚΒΕΑΕ ΙΝϑύμαΑΕυΜ Ηἰἴοσγ: οπὴ Τγοοη ἰδ, 

χχν. 22ὥ. ἥ 7δενιαπ εὐ δὲς Ἡϊεν: 7άρηση εἰ ότοΥ 
Ἴγοοη Ὁ. 
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Χχν. 24. ῈἜΤ ΟὔΝΟΤΙΒ ΒΕΟΙΒὺ5 Δβαόζας Η]ΟΥ : ΟΠ] 

Τγοοη ἵν, 
Χχν, 25. ΚῈΤ ΟΥΝΟΤΙΒ ἘΕΟΙΒΌΒ ΖΑΒΕΙ: ΖΑΜΕΙ Ηἰϊοτ: 

οὔ Τγοοη ἵῬ. 
ΜΑΕΚΡΟΒΟΜ Ηἰἷοεσ: δ γεαγιρη Τγοοη ἷν, 
χχνυ. 26.5Ἡ. ΚΑΟΌΙΣΟΝΙ5 (41. Βα γ]οη 5 Ηϊοτ) Ηἰετ: 

α «μόεοίαηο Τγοοη ἵν, 
ΦΤΕΚΕΒΑΕ Ηἰἴογ Τγοοῃ ἷν. 

ΝῈΤ ΒΕΧ ΘΕΘΒΑΟΘΗ ΒΙΒΕΤ ΡΟΒΤ ΕΟΒ5 Ηἰεγ: οπχ Τγοοη ἷν, 
χχν. 29. δΟΌΑΒΙ ΙΝΝΟΟΕΝΤΕΒ ΙΝΜΟΝῈΘ ΕΕΙΤΙ5 ὃ ΝΟῸΝ 

ἙΕΙΤῚΒ ΙΝΜΌΝΕΒ Ηΐεῦ: ιερραδοης ποθ οἶς ῥωγραίὶ 

Τγοοη ἵν τς, 

χχν. 238. “(4 ίδοϊ 6) 15. Ὲ οο]υ δε Ηἰετ, νῆο δὰ 5 
σε α Κὶ ρίασέἑ »ιαρνῖ: α. Χὶ κί. οὐ, ἰὰ δορὰ ε 

Χχυ!. 2. δαδ' ο»μΦ: ΟἸΝΊΤΑΤΕΚ ἡμάα, ὧς φιέδες ὑερίμδί 
Ηΐοσ: ογιρὲ ρας, ἐΐξ φμῖ ν. ΑταὉτ ὁς Ῥοεαίι 3 

ΧΧΥΊ, 3. “:!ὶ ῬΟΕΝΙΤΕΑῚ ΜΕ (»ισἰῇὃ Ἡϊοτ, ψῆο δάὰς 

οἶφε φμίσσααηι α "παδο: δέ ῬΟΕΝΙΤΕΒΙΤ ΜῈ Ιοἢ (855 “οἱ 
(χνὶ) ἀε ἀεῆῃ “5. 

χχχ. 8. 5, εοὐ τύυο, εἰ οἰκωέα ἐδ ἕως Ηϊοτ: α ὠγυΐζε 
ἐδογερη οἰ υ. ἐζζογινε ΟὙΡτ (ει 1. 13; 50, ΠῚ γερο ἴῃ ὈοΙἢ 

Ὀΐδοςβ, ΗΙ] Ρὲ 13:1, 
5 εἰ ποθ ὈΟΜΊΝΑΒΟΝΤΟΚΕ Εἰ (εἰ5 Η! 6γ) ΑΜΡΕ ΙΝ ΑἸΕΝῚ 

Ηϊοῦ: εἰ »ορ σβεγαενεν» αὐζὲές Ογρτὶδ: δ΄ ποῆ οῇ. ἐῤεὶ 
αὔηῦς σδὲς (4]. αὐξὲς ἀὶ 5) ΗΙ] ἵν», 

Χχχ. 9. ἥΟΥΕΜ Ηἰοσ: οὐ Ογρτ ἵὉ ἯΙ] ἱρ (ᾳβεϊοά 
Ῥε τα 

ΧΧΧ. 10, 11. ΕΙΣ Ἰοοβεὶγ ᾳφυοιεὰ Ηἴοτ 5όν νεῖ 3 εὦ͵ 

ΧΧΧ. 2.Ὀ διμυοι ΟΒΚΑΤΙΑΜ ἐν ἀεεγίο ῬΡορυὉ8, οὔἱ 

ΒΕΜΑΝΒΕΒΑῚ κίσδίο Ηΐϊεῖ: αηὐυδϑὶ ἐσὐδμν ἐμ ἀεεεγίο, 
Ἂς ἱηνεηὶ [5.86] ζενι σεεξεὲς φέαδέο ἰὰ 15 65 8, : 

χχχὶ. 8. “ἼΝΤΕΒΕ Οὔοβ ΕΕΌΝΤ ΟΟΕΟῦ5 ΕΤ οσαῦυδυϑ 
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Ηΐεγ: ἐπ ἀἷο Μείο (αὐ ἀΐηρ, αςελαε δΐονι εἰρη βεα) Τοτῖ 
ὧε θδρε το - 

Χχχὶ. 9. ΚΝΕΝΙΕΝῚΤ Ηἰἴοῖ, νῇο δάὰς οἷδε ἐργεσεέομέμρ : 
ἐχέδγωρι ΑἸΊδτ ἐς ἰπὶ ἰοῦ εἰ ἀν 8. 7 

ΦΈΤΙΝ ΡΕΕΟΙΒΌΒ: ἐ7 ἦμ γιΐξογίρογαϊα Ἡϊοτ : 6 ἐμ οη- 

“οὐαδίοηιο ΑΥλὺτ ἵν, 
ΧΧΧΙ. 12. ΚΟΟΝΕΙΌΕΝΤ Ηϊογ: σερέη [τς Βλεν δ 34 3͵ 
ΒῈΤΟΙΕΟ Ηἰἴογ: ,γμεδμομ [τ ἷν, 

ΗΟΕΤῦΒ ἱἹκειοῦυῦς Ηἰἴοῦ, νο δά 5 οἶἷέ φμαξὶ  ΡΉΜΗΣ 

,“,αήγεσι: ἄρενι ηεγμρε [τ ῆν, 
᾿ κεγίομ Ἡϊοι [τ δ, 
ΧΧΧῚ. 12. Κδιμσι, Ηἰοῦ: σσακαεόμν [τὶν 
ῈΤ ΘΟΟΝΒΘΟΙΑΒΟᾺ ΕΟ5 Ηἰσγ: Ὅτ [τ ν, 
ΧΧΧΙ. 14. “ἜΤ ἹΝΕΒΕΙ͂ΑΒΟ Ηἰἴογ: ἐ »αρνεῖβεαύο εἶ 

ἡπεόγ. 1τ ἢ, 

δ᾽ ΦΑΟΕΆΡΟΤΌΟΜ Ηϊοε, ννῆο δά 5 οϑεέ βέογενε Ζενΐ: τάς. 

Μώργμοι Ζευΐ [τὶν 
ΚΡΙΝΟΌΈΡΙΝΕ (1273: Ηΐετῖ: οπιὶ [τἰῬ, 

Χχχὶ. 15. δῤίέογαημς (-γαμίες Ηϊετ) ΕἸΠ1Ὸ05 βῦοβ Ηΐεῖ 
ὰ ΒλῚ 17 Βεποά μας 15 Ατῦγ Ῥκ371 [Αὶ δίργαῦ ΚΛ 5. Αὐλὸτ 
ἐῬ 44 9]. 

Ο.Ι,., {κὰ Ῥαϑῇ, (566 οτγῖῖ. ἢοῖ6) οπ 5 3.5 ὃν οὔ ἰϊς 

βοςοηὰ οσουττοῆοα ἴῃ Μ.Τ. Τῆς ονϊάδηςς 15 85 (οἱ ον : 

Δεν εἶς: σωρόν π [ἔς τμῖς Ἡϊοεῦ : οἵὰ ΗἹΙ] Μίαι .7) Αὐτὴ] ὸτγ 
με 3γ 1 ΕΠ ΟἤοΥ οῖι ἀε δὲδλρά ἰυξά ΨΊοῖ Ολρ “" βογαν ἰδ τὸ 

ΧΧΧΙ. 19. ΒΟΟΝΨΝΕΕΤΙΞΤΙ ΜῈ Ηἷεῦ: οιρέέυϊαίς νιξας 
ΑΠΌΥ 66 Ῥοεωΐε 3 36 

5 ορὲ ῥοεπήενκανι Ηϊετ: ῥοενδ, οὶ Ατοῦτ ἵ, 
ΦΡΕΒΟΟΒΒΙ ΕΕΜΌΝΚ ΜΕΌΜ. οονεῦϑσυβ οὺμ Ηϊοε, τῆο 

δάὰς (ἴεν γιδμη!) στο ἑηρεριῖ ἀπὰ (αἴτεον ὡπκῇ 5.) «τἐδε ἐπ 

ἰδ ον ασίοπῖς : ἐπρέρημὶ σμβ6᾽ ες ἐσ μείοπες Αὐλῦτ ἵν, 

δ. Ἐκύβῦι Ηἰἴοτ, ψῆο δάὰς οἴ τίμα ἐξ. οἴ ξμῤίε ὩΣ 

τκ {δὲ Ατοὺτ ἵῬ. 
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χχχί. 19,20. “᾿σδοξεωηδας "πέαέ. (20) «δὲ βέέμς ἀοηο- 
σόϊ »ἱλὲ Ἐραῖνι (ρἀν. Ἡϊετ) οὐ δεν ἀδέίαίμς Ἡϊοτ: ἃ 
ἰανεηῖυϊε 68 αἀἰ]εοῖυ 5 ΤΔ1ὯῚ σὲ ἥμες 2λ., ῥνδ ἐμ 
ἡοἰϊηἐς ΑΥΛΌΥ ἴμὴὸ τ τς ἀε ρμοϑοΐϊ 3 318. 

Χχχὶ. 22. ἤἘΕΜΙ͂ΝΑ ΟἸΒΟΟΜΡΌΑΒΙΤ νιβῦμ Ηΐες (ὰ 
ὅε ὕω ἴας μαῖγ) : ἡ σμα ταὐμέε εἰγεκέῤαμ ἀοηγείηος ΑῸ 9Ὁ ἵπιρ 
οι ἴ0] ὃ ὃς: ραρε ποῦνε ἐμ ἡενιέμα, φωορα ο»ιρός »εῖγαῤί- 

»εὐρεὶ (ΟῚ Ἰοοβοῖγ) Κυϑὲ ἀΐας 905. δοερᾷ, 
Χχχὶ. 32. δ᾿ ΟΜΙΝαΑτῦβ δὺΜ Ηἰἴεν : πρίχὶ (-) Ογρτ 

ἰεεὶ (1 11) 8 20 1 δοῖ ἐϊν ἱπεὶ 4 520 Αὖυς Ῥκ τι 31 ἀε εἷν Ὠεῖ 17 1.1 ἂς 

δρὶς εἰ [τὸ 33 ῬτΟΒΡ Ααιυ ὅς νος οαι ξεπὲ 9, 

χχχί. 32. ΚὍΑΒΟ Ηἰἶεοσ ἰὰ "ἐν ἰον 3 1) Ατινν ἘΞ 45 3» 118 33 
ἀς εἰν Ὠεὶ ἰδ ἀδ ερὶν εἰ ἴξπε ἰὉ ῬτΟΒΡ Αᾳυ ἰδ 1,.Ὸὸ Μᾶς φεῖος ΕἸ 

Ἐπ5Ρ ΦῬ 1749: “554 ΟΥργ!» Ηἴοῖ ἷ5 5: 8, 564 15. ΑὯρ “πλεῖ ἱπ 
ἢερὶ δ εἰ δὲ τςς 6 Ορι ΜΙ ἦι (ἀε “Ἂὴ ἀοη ἢ. Ζαρσδο Αυρ "- 

3123: φργίῤαγνε ( τοτηδὶ Ααὺυ Μεὶ 3 ᾿, 

Χχχί. 2). ὄΜΕΝΒΌΒΑΕΙ ΡΟΤΌΕΕΙΝΤ Ηἰἴοῦ: ἐχαδίασίμηι 

ἡερξ Ογρτ (εεὶ ὃ το͵ 
ΧΧΧΙὶ, 1).. δηεῦ ποὺ ἢευ ΗἰἱἸοι, τἢο δας εἶ φινί κε: 

φμὲς ἐς ΑΥΩΌΣ 5Ροὶ ἀκανεῖ ὅς 

ΒΈΧΤΕΝΤΟ ΗἸοΥ, νῆο δας οἷδε ἐχωΐζο: ἐχωΐο Νιρὶὶ 
Ταρϑ ς ναι 3 τὶ 

ΧΧΧΙΙ. 41. 62 ΤΑΕΤΑΒΟᾺ Ηϊοῖ, ψῆο δας στν δ 

υἱεήαδο: εἰ οἱεϊαόο Αὐρ 595 ἄυκε ερ ρεὶ 4 τς Ῥγοςρ Αγιι ὁ τος 
οκ ξεῦι 19 (1.ωο Μᾶας “Ὁ "4 ἀειβεῖς 15), 

ΝΒ. ϑὲ ΤΠοτγοιηθβ (οπηι. 15 ἰδοκίηρ δῇεσ χχχὶϊ. 44. 
ΧΧΧΙΝ. 25. 9.51 ΡΆστὺυμ ΜΕΌΜΊΝΤΕΕΒ ὈΪΕΜ ΕΤ ΝΟΟΤΕΜ 

ΕΤ ΠΕΟῈ5 ΟΟΕΓῸ ΕΤΥ ΤΕΒΕΑΕ ΝΟΝ ΡΟΘΌΙ : “ἰπὸν ἐτφο ἰσία- 

"ϑπν ι μι: ἐπ ἐλ σίρΟα αἱ ας ποίΐξ, »γαεωβία οροΐϊὶ εἴ 

ἔσγαε πον δαἰέεεερε (λϑεοϊοα ἘἘ 3: τι 
Χχχνυ. η. “ΝΟΝ ΡΙΛΑΝΤΑΒΙΤΙ5 Ϊοἢ (455 “οἱ! (χχὶ) ἀε τετι 

4υία 

Χχχν. 15. ϑ᾿΄ΟΟΝΒΌΞΚΟΕΝΒ ὈΠύσυτο : οπὶ [τς ββειᾷ Κα 5, 
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χχχνυ. τό6ό. δ ́ οῦουῦ ΡΒΑΕΟΕΡΕΒΑΤ Εἰ5 : Οἵ ὟΝ. 

χχχυ. τὴ. "2 οριέμμς ἘΧΕΒΟΙτυῦΜμ, Ὀεῦ8 ΙΒΒΑΪΚΙ,: 

χχχυ. 18. δοδεάϊιδτιβ : σμαϊίεγεμ ΜΠ ισάσὸ ἠὲ 

Καολαὸ Ὗ. 

ΦΕΤ Οὐβτόθι5 115 ΟΜΝΙΑ ΜΑΝΌΑΤΑ Εἰ: Οἷχ Ἦ. 

χχχν. 19. ἬΑΕΟ ὈΙΟΙΤ ὨΟΜΙΝῦ5 ἘΧΕΒοιτύυῦμ ἢ εῦὺϑ 

ΙΞΚΑΗΕΙ, [οἷ (885 “οἱἱ (χχὶ) ἀς γεπὶ αυΐη 4; οἵη ὟΝ. 

4 ἦε «γε Ἱοπαδαὸ (-ὁαὐ Νὴ) ΥΝ : Ἰοἢ (455 ἷδ. 

δομπα τς ἰϊσόμς (ΟΜ “εγγαδὺὴ οἢ Οδ85 ἵ : δριρέδμς ἀ. 

ὥγγας ἯΝ. 

χχχνὶ. 2ὥ. ἥἼΒΚΑΕΙ.: ΑἰΠἰγμεαίένι ὟΝ. 

ΦΊΟΞΙΑΕ: 2, γερὶς 7μάα ΝΥ. 

χχχνὶ. 6ὅ. ΦΙΝΟΚΕΡΌΕΒΕ ΕΚΟΟ Τῦ: οπι ΥΥ. 

δ ΌΕ ΝΟΙΌΜΙΝΕ...ΠΟΜΙΝΙῚ : ἐαγίλῤας ἐείας Ὗ. 

χχχνὶ. 9. ἜΤ ΟὈΝΊΝΕΚΒΑΕ ΜΟΣΤΙΤΟΌΡΙΝΙ..ΙΝ [ΕΒ.: 

ἐἾ ἐπ ἄονιο 7μάα ΝΥ. 

χχχνὶ, 31. δΙΝΙΟΌΙΤΑΤΕΒ 5ῦύα5: οἱἱ Ὗ᾽; [τς ββες δ 5ε, 

δ ρμβεν ἘΟΒ ἊΝ; Ι[τἰν, 

ἀγιμος ἡάα: ἀοπιυπι Δ ἈΝ᾽: φγγαρε 7. 1Ὁὺν, 

χχχνὶ. 22. ΛΙΕΒΕΜΙΑΒ ΑΥΤΈΜ.. ΒΟΕΙΒΑΕ: {ἢ σρβη 

Βαγωεοὰ ἐλαγίανι ἀὐίανι ι΄. 

χχχυϊ. τ. ἤΒΕΧ.: οπὶ ἣΥ. 

(270) ΙΕΟΗΟΝΙΑ ΕιμῸ 7οίαελίνι: (27) 7οαελῆνι 

Ἧν. 

χχχνῖϊ, 4. δ (δμ γιεά!ο) ρορύτι : (267 ν"δαανη) ΤΌ ΒΑΜ 

Ἦν. 

ΟῚ ΟΒΘΙΌΕΒΑΝΤ [ΕΚΌβΑΓΕΜ : οαι ἮΝ. 

χχχνὶϊ. ς. ΚΑΒ: σα ἣΥ. 

χχχνὶϊὶ. 8. δ΄άαεε 4 Ω Φονέμες Ὀξυβ ΙΒΒΑΕΙ, ; “ΚΓ 

ἀϊΐςετιβ χερὶ 7μάα φωΐ νι νΟ5.: τἷς ἀ. Ὥνις 22ες (τῶ δαὶ 

γέρον 7μάα αιατα ταϊϑογυηῖ σα “ε ἿΡ. 
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ΧΧχΥ. 8. ΜΟΥ ὉΈΘΙΡΕΒΕ ΑΝΙΜΑΒ ΝΕΒΤΕΑΞ: ΠΛ. 

3292 γασεωρ"ογέ απώρμὲς Ὀεσίγίς ὟΝ. 

ΧΧΧΥ]. 17. δ(ψ)ιίασπε, ἐεῦ σέγηιο (α Ζοπιῖμο)ὺ: (αὶ 

651) σεγόων (ονεΐμ ν᾽ ν Θ 141) ΑἸΌΓ “Ρ 85 3, 
ΧΧΧΥΝἾΣ. 2323. ἥΩΟΡΙΦΜΡΈΤ ΙΟΝΙ : ἐργηδιγείω ὟΝ. 
ΧΧΧΥΙΙ. 25. δΟΌΙ ΤΟοῦυτῦβ 515 οὐμ ΒΕΟῈ: φωΐ 

Τοωμΐμς ἐπ γέχ ὟΝ». 

ΧΧΧΥΙ. 22. ἥΝΙΗΙΙ, ἘΝῚΜ ΕὔΕΒΑῚ ΑὔὐΔΙΤΌΜ: φιΐα 

ΟΝ κοί σι ἕμενε υόγόμνε Ζονεΐα ΥΥ. 

ΧΧΧΥ, 28. ΒῈΤ ΒΑΟΤΌΜ ΕΞΤ...ΕΚΌΒΑΙΕΜ : οπὴ ν᾽", 

ΜΏΙΟΝ 4150 Ομ 5 ΧΧΧΙΧΟ 1, 2, 4---1ο, 11---13. 

ΧΧΧΙΧ. 14. δὌΤ ἹΝΤΈΆΑΒΕΤ ΙΝ ὈΟΜΌΜ: ἐκ δἰδεριρΡΐ 

ΖΡ ἴῺ Ιδἰγοῖὴ ὟΥ. 

Χχχίχ. 16.Ὁ. ΒῈΤ ἘἙΕΌΝΤ ΙΝ ΟΟΝΒΡΕΟΤῦ Ττῦο ΙΝ ὉΙΕ 

ΠΑ : οηλ ὟΝ. 

ΧΙ. ΓΕ ΙΕΚΌΒΑΙΕΜ ΕΤ: οἷὴ ὟΝ. 

ΧΙ. 3. ΚΈΤ ΑὈΡΌΧΙΤΥ: οπὶ ἾΡ. 

ΦῈΤ ἙαΑΌτῦβ ΕἘ5Τ ΝΟΒΙ5 ΞΕΚΜΟ ΗΙῸ : οἵη ἾΥ. 

χὶ. 4. ΚΉΟΡΙΕ : οἱ ἯΥ. 

ὄνενι οἵ ξοναρι ὟΝ. 

ΧΙ. 4, 5. 51: ΑΤΕΜ... 5Ὲ0 ἨΑΒΙΤΑ: οἵ οἱ πη. πὶ ο5ϊῖ 
Οου] 15 ἴυ}5 να ηἶγα ἴὰ πηδοῦπὶἰη ΒΑΌΥ]ΟΠ Δ πὶ, ΨΈΤΙ- 
σε ΝΝ. 

ΧΙ 1. ΒῈΤ ΟΡΤΙΜΑΤῈΞ ΒΕΟΙ͂Β : ΟἿΣ ἿΥ. 

ΧΙ. 2. ΓΠΙΙΜ ΑἩΙΟΘΑΜ.. ΕὖΜ : οὶ ΚΡ. 

χὶ!. 4. δοὺυμ σονοιταῖ (εἴ. “Τνς ὑπν): Ωρ ἐὺ Ν,. 

ΒῈΤ ΝΙΕΟ5... ἸΘΜΑΗΕΙῚ, : οπὴ Υ. 
ΧΙ]. ς. 547) ἀδ ϑειο: ὦ δϑαύίρν ὟΥ. 
ΧΙ. ς, 6. ἊΝ 15 οεοπίμῃδεδ. ἐν δονιμνι Φοινεῖη , ΣῚ 

ἐκίδτυπιὶ ἐπ οὐυία»ι εἰς ε΄ ἐμμίες  εῦαν εἰ δ ἑεδαπί, ἐν γος 

έΐς. 

τ; 7). ΦΊΡΘΕ ἘΤ ΥἹΕΙ͂ ΟΥἹ ΕΒΑΝΤ Οοὐμ ΕἘο: οὶ ἾΝ΄. 
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ΧΙ. 8. ΚἼΝΤΕΚ ΕΟΘ: δὲ ΚΝ. 

ΧΙ. 9. ΟΜΝΙΑ ΘΟΑΡΑΝΈΕΞΒΑ ὙΙΚΟΕΟΜ : ὀηερός Ὗ'. 
ΡΒΟΡΤΕΕΒ ΟὍΌΡΟΙΙ͂ΑΜ, (1Ρ5Ε Ε57): ἸΏ ΔΡΏ 115 6:7 ἮΝ. 
ΧΙΙ. το. ἜΤ ΟΑΡΤΙΝΑΒ ὈὔΧΙΤ: 427 γευοίαο ὟΝ. 

ΦῈΤ ὑΝΙΝΕΕΞΌΜ ΡορύμῦΜ, ΟἹ ΚΕΜΑΝΒΘΕΒΑΤΊΝ Μλ45- 

ΡΗΑΤΗ: οἵη ἮΝ. 

5 οἰ σὐὴὴ υΤ᾽ ΤΒΑΝΞΙΒΕΤ σα ἥλιος πνώποπ: εἴ αὐϊῖ ἔγαλς 

4»Ἥ»ηοὴ ὟΝ. 

Χ]Ι. 12. ἥἼΙΒΙΚΞ : ὁχόγτμρε Φ07 0: ὟΝ. 

ΧΙΣ. 132. ΊΑΕΤΑΤΙ 5ΌΝΤ: οἵη Ὗ. 
ΧΙΙ. 14. ΕῚΊ ΚΕΝΕΚΒΌΒ ΕΞΤ..Ν ΜΑΒΡΗΑΤΗ : οἵὴ ὟΝ. 

5 (γευεγεμσμε)θ ΑΒΠῸῪ αα (ολαμαμ) εἰιὰῦμ ΓΑΒΕΕ: 

(γευεγτὶ σὴ) αὐ ἤοπαη ΝΝ. 

Χ]Ι. τς. ΚΑ ΈΑΟΙΕ ΙΟΗΑΝΑΝ : οπὴ Ἶ. 
ΧΙ. 16. ΒΕΙ11Ο ΝΑΤΗΑΝΙΑΕ... ΕἸΠΙΜ ΔΉΙΟΘΑΜ: οἱ ὟΝ. 

δ“ ογέες : 2οίερίες ΝΥ. 
5 οἰ ΡΌΈΒΟΞΒ : ἐΖ γεέφμα ὟΝ. 
χΧὶ!. τ). 9 (βῥεγεργίμαηε) ἵπ ΟΉΑΜΑΑΜ; ἐπ ( δθοτ- 

ΟἿ ὟΝ. 

ΧΙ. 2. ΡΕΟ ΝΟΒΙ5 Ηϊοσ [5 » 
ΧΙ, το. δε φιέσεεεπέες »παρ σε ς Η εν ἵν, 

ΧΙ, 2. τὺ τορυεξκι5 Ηἰονῖν, 

ΦΈΏευΞΚ ΝΟΒΤΕΚ Ηἰοτ Ὁ, 

ΧΙ, το. Κβεανυμ μεὺμ Ηἰοσ δ. 

Φ ε΄ δοηοί: εἰ δόμὰμ Ἡϊοτ 
Φ αὐεώποιϊ Ἡϊοτ Ὁ, 

ΟΜ ουυμ Ηἰἴοσ 'Ὁ, 
ΧΙ. 12. εἰ τμχεπάε Ἡϊοτ 

ΦῈΤ ΑΜΙΟΙΕΤΌΚΒ.. ΑΜισιτῦκ Ηἰογ 

χῖῖν. 21. ΉΟΚΟΜ (γεωσγάσίμς ἐεί...}) ϑαῖν ὁε εν Ἀεὶ Ὸ 45, 
χῖῖν. 22. ΡΟΤΕΒΑΤ ϑαὶν Ὁ, 

ΕΟ οὐοῦ ΝΟΝ 511 ἨΛΒΙΤΑΤΟᾺ : οἵη ϑαὶν ἵὉ, 

χὶνὶ. 8. ΑΕονυρτῦβ: σύν ΑΙ" Ῥ5 Αὐρ "Ῥος τνὸ͵ 
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χῖν!. 2οθ. ᾿ΘΤΙΜΌΧΑΤΟΙ Ηἱοῖ ἴ5 19 5 Βευοά ραξ 305 Νὰ 3 δ, 
5 γεπέε εἰ Ηϊοετ ἵν, 
χῖν!. 3. δα σἱγεβίε Ροτῆραρ διπογι πηι, ἐἤ δεζία- 

ζογαηε οἰμδ: α υσίέ ἐγβείμε εἴμς, αὖ αττηὶβ οἵ ὦ φεϊδως εἰπς 
Ῥς Δυρ Ῥες τῷ 

χΧΙνὶ, 6. 50: ομλ Ηΐἶοῖ Ζεο 5 -, 
χὶν. 2. δ'ίπομ 6! μέΐγα) Ἐχυϊτάτιο ἐε οαὐ Ἡϊΐϊοι 

ἶε τς σ Βεπε μὰξ 1:84. 

ΧΙν", ). δ ύη πιο ἸΜΙ͂Σ ἘΤῚΝ ΤΗΕΒΑΌΚΙ5 ΤῦΙ5 

(α ἀουδὶςε τοπάδσίης. 866 οπί. ποῖθ) Ηἰἴος 5 ἴδ ; ἐπὶ γιμπ. 
“. ἰὰ ἔξεκ 5 8, 
ΧΙ 11. δ γεσμίευ ἘλΙΟἤΘΥ [ἢπ ἔοτπι βρὶγ ἴηι 8, 
δα ἘΑΛΕΟΙΒῦΚ5 “μῆς ΕΌΟΠΟΣ ἵν, 
ΧΙν", 16. ΘΙΝΤΕΚΙΤυΒ : αἷΐδς Ηϊεν Ἐπεὶ 15 ἃ, 
χῖν!. 25. βαῤιητενι ἐπὶ ἐγ οαδ, εἰ ὀγαελέμηι 

εἶμ: οὐπίγίμωη ε΄: αυοιηοάο ἡγασία ἐπ νῖτρα ίοτίι!5, 
δου] ρφϊοτίοβυβς Ηἰἴογ ἴ5 15. 1 Βεποά μας τδς 

χἰν". 26. 5 νομιτὺυ “κο Ηϊΐϊοτ δ, 
χὶν. 2). δ’κ ὅεγίεσι Ἡϊοτ ἵν, 

Υοροτί5565 δυπὶ Ηΐετ ν, 
χῖν . 29. δικρβεγόωμς ἐξ’ ταίδε (ὕβρισεν, ΓΝ) Ηἰοσ ᾽ν. 

χῖν . 211. δείμαΒο: ὠσριλβο Ηἰογ ἴ" 16) Βεικεά ρμαᾷ 190, 
ῈΤ ΑὉ ΜΟΑΒ Ηἰοτγ Ὁ, 

χα υἱγος ταυτὶ δή) ὃς Ἡϊετ ἵν, 
ΦΙΑΜΕΝΤΑΝΤΕΞ Ηἰἴοι ἵν, 
ΧΙν!. 22. ὅ0Ὲ δέσμ μ: εἰαδ βείμν Αὐοὃτ 6ς εἰ εἰ ἰεΐαη ό:͵ 

ΝΑ. ΜΑΚΕ 2122: ὥυΐϊας Λ Αὐλῦτ δ. 
χῖν!. 32. β'ούυϑδτῦυμ: ποαυδαυδηὶ σαἰσδῖογ ανᾶς 

δοϊτατη οοἰουπιᾶ οδηϊαῦϊι; “μέ πον οασιν ΜΜ, 

τηοτ ἀϊα σωΐοι ποθ κων (οὔ αἴδε) Απἰὺτ ἷδ.' 

1 Τῆς ποῖς ἰη Μίγηε ροίπϊς οὔἱ ἐπὶ ᾿ς Ἐοπιδη εἀ. (ον φυσι ἐς εἴ. 
δας νεφως ὑβεγε γί. εεΐ. 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 26ς 

χὶν", 2). ΟΜ ἐν π. τ. Ηϊος 'β τ5 5 Βεηεά ρας :δ5: ἦσῥ 
ἰὰ Ἐτεὶκ γ 18, 

ΧΙχ. 7. “ΝύμοΟυῦιῦ ΝΟΝ δε... Ηἰον ϑδά ᾿ὶ 

ΧΙχ. 9. δ᾿ γαῤμέξεοι οὐοῦ ΒΟ ΕΙΘΕΚΕΤ 5181 Ηἴεσ Αρά ς, 
ΧΙΧ, το. 9᾿ΡΙΞΟΟΡΕΕΌΙ (κατέσυρα) : ὈΙ5ΟΟΟΡ, Η] ες 'Ῥ, 
4 “χἰαγὶ: “ἔαγε (αὶ. -γἢ ἩΗϊετ Ρ, 
ΧΙΠΧ, 12. Φεὶ ἐμ φυασὶ ἐμριθοῦις ἘΕΙΙΝΟυΕΕΙΘΡ ΜΟ ἐγ ὶς 

ἥπμ: Ε] ἐπ ἄὰτῃ τηδη δῖα νἀ τὶ5 πολ μιμράαδεγῆς 
ϑδῃζ. 

ΦΘΕῈΡ ΒΙΒΕΝΒ ΒΙΒΕ5 : ΟΠ ΘΔηῦ. 

ΧΙΪχ. 123. ΚΈΤΙ ΙΝ ὈΕΒΕΚΤΟΌΜ : ΟΠΊ 9ΔΠ5. 
ἜΒΟΘΒΑ: ἴῃ ρϑτῖίε ἴπ4 ϑδηξ. 
Φιἰσήαίες εἰμς: ς. ἴὰδε ϑδῃγ. 

ΧΙΧχ, τ6ό. ΦΑΚΕΟΟΑΝΤΙΑ Ηϊον Αρά ες: ρει ἡμμς Θδηρ. 
ΦΌΕΟΕΡΙΤ Ηἰϊετγ δ: σύμ (ἀος ἰδῇ ϑδηρ. 
Φοῦ! ἨΑΒΙΤΑΒ Ηἰεγ᾿: ἀσόῥίαυί ϑαῃρ. 
ΦΑΙΤΙΤΌΡΙΝΕΜ οὐὐὲς Ηϊενῖδ: “περέπολόοι ς, ἐχαξεὶ 

ϑδῆρ. 

ΧΙΧ, 17. ϑδτύρεβιτ εἰ οδήαῤίἐ φω3ὲ7 ογρεριός φίαραϑβ 
εἰμ: οἰὀίαδίί ϑαῃ. 

ΧΙΙΧ. τ8. δ ομινυβ; 2 ονι. ονιπίῤοίεης ϑαῃρ. 
ΧΙΧ. 19. ΌΕ 5ΌΡΕΚΒΙΑ Ηἰογ Ανὰ 7. 
8, νυ ΠΗ ΕΙΤΌΌΙΝΕΜ ΗΗἰιοσ 'Ρ, 
9 (εμκό 0) ἐγγεγεέ Εὐμ μασΐαηι Ηϊετ ἵν, 
ΧΙΧ. 22. ΑΒΟΕΝΌΕΤ ΕΤ Ηἰοσ '», 
ΦΕΈΝΟΓΑΒΙΤ: ΝΟΤΙΑΒΙΤ Ηἰοτ δ 
΄ΈἜΟΞΕΑΜ Ηἰεσ ὃ, 
ΧΙ χ. 2. ϑανοῦβτια.. ΡΑΒΤΌΒΙΈΝΤΕΜ Ηΐοσ ἷκε 7: 

επεά ρα 192, 

Χἰχ. 22. “ΜΟΕΝΙΑ Ηἰοτσ ἷν, 

ΦΒΕΝΑΡΑΣ: Βεναραὺ Ηἰοτ ν. 
ΧΠχ. 28. ΘῈΤ ΑὮὉ ΚΕΟΝΑ Α50Κ Ηϊοσ ἴ'5 3.ι. .23 Β. Ρ. 3:18, 
8 ΝΑΒΤΑΤΕ Ηἰοτ 'ν, 
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ΧΙ ίχ, 421. “πόοϑ νΈΟΤΕΞ Ηἰετ Ὁ, 
ΧΙΙΧ. 22. κ᾿ φμὶ σμρ ΑΥΤΟΝΒΙ ἐπ οονιαηι Ηϊοτ ἵν, 

ΧΙχ. 22. ΚΆΑΞΟΚ Ηἰἴοῖ , 

ΧΙΙχ, 3ς. ΚΈΟΓΕ ΕΟῸ ΘΟΟΝΕΕΙΝΟΑΜ: ΦΝΊΝΦΟΜΡΗΤ' 

Τγοοι τε 4 (Ρ 49), 

χΙῖχ. 32. “ΜαιΌΜ : οἱἡ Ἴγοοη ἣῬ. 

1, 1η. ΚΕΧΟΒΘΑΝΙΤ ΕὔΜ: ΟΟΝΕΕΙΝΟΕΤ ΟΒΘΑ ΠῚὲ1 05 

Ηϊΐοσ ἷ5 56 8; (ορηιϑα...) οτ54 εἰμ Ῥ5 Αὐ "Ρδς τις 

.. 29. δε λίοπες (θυγ. σειρ.}: βίας εἰγέπιμι ΑΥΔῸΥ 
ἀε βάε 8 ς͵ 

Ι:..)». “,πεύγίαρις ομιμφ ἔεγγαηι Ἡϊοτ ἴου 36 ἴτ μοι οτ 3. 4.5 

(765, 766) :- ἱμεὸγ. ονιμές ΘΟ 165 ἰὰ Ἀπὶ 5 35͵ 

“ον Ὡ Δ 29. Απλδγ ὅς εἰ εἰ ἰεΐαη σό; δγοβίεγ ἄσε ( γῤ-. 

2ωγ4)ὺ εὐνοίας σμρ χοπΐες Ηΐεῖ πὶ Βοπιὶ ογ 3. (765), [γϊ οὶ 

σενίες σδ6 εγ67)(α φμο ἱιεύγίαίσε μη) ξερείες Αταῦτ ΡΒ 18 Ἢ κε, 

1. 8. δ᾽γερήμανι ΑΥ̓ΛΌΤ ἀε ἰοα μαὶ 17 ΗΊΟΥ ἴΓ Βοαὶ ον 3 (γόδ) 
Τοῖ (45:5 “οἱ! (νυν) ἀς δὴ τποῦ 11 4, 

Ι. 9. δίπομ) εε' τακαία Ἡϊοῖ Ἐπεκ 476: (μ05) ἐπ 

εμγαία ἰὰ Ἐκεῖες γ: ς, (κ.} 4. Απιδτ ἵν, 

Ι. τι. ϑηέοῦυν Ηἰεγ 15 31 

ΜΕΝΒ εἶμς Ηΐἴοτ δ, 
ΝΤΈΜΡΙ, «μὶ Ηἱετ δ, 

. 12. δούβτονριαμ Ηἰἴεγ Ὁ. 

ΒΊΝΒΙΡΙΑΒ Ηἰετγ ἰδ. 
Ι:. τ6. 5.4Ζα»ἴε ἐο τονε, δ εαν με σφας ἐπ ἐρεΐο : 

εἰ »ερὐμαέπονι ἀφμαγιε μα. Ογρτ κεηὶ ὃ 59: ε΄ δόσιν ΣΟΜΜ,Ι 

ἀφναέ ἐμ ς. Νίει Ταρϑ - "απσι Δ αὶ; ἦᾳ,), οί βοτμδ ΦΟΝΜΝΙ 

ἀφμαγρν ἐπ. Ἐ5 Αὐρ "Ῥες 132, 

1. Ὡς. (σισμ!) ΡΕΒΤΙΡΕΚ : κι. φγγΗβίς Ατλὺτ ἴα Ὁ 
8 ᾷ νο ὅε δάε 8 ει, 

Ἰ:. 2). δγεγίῤμς ΑΚΆΚΑΤ Ηἰετ ἰ5 "1 Βεμεά ρας 5:13, 

ΦΜΕεννι Ηἰογὶν, 

ΦΤΒΗΑΡΒΑΚ: ΤΆΡΒΑΚ Ηἰεγ 
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ο )μαςὶ ὀγμεάυμ λουτξατὺμ Ηἰοτσ ἵν, 

Ι:. 28. “᾿ΘΑΝΟΤΙΕΊΟΑΤΕ Ηἰοσ ἴ5 ἵΡ δ 5 "Ὁ 

4 ,ἐρῈ5 Ηϊοτ ἵν», 
ΞΟΜ κ. π᾿ τ. γῆς Ηἰἴετ Ὁ, 

ΦΟΌΝΟΤΑΜΟΥΕ.. Εἰῦϑ ΗἰοΣ ἴς ἴδ; 5οὸ ἢ ως ἴου οἴμς 
ἰὰ Ὅκη ἰδ. 

1. 32. δειιια δβαῤγώπιβ Ηϊοσ Ῥβα ἵ, 
ἱ. 432). δ΄ν τῦυμῦο5: ἵν τὺῦμ. διδηδγιπὶ Ηἰογ 

Ις δ τ Βεπεά μαᾷ 21:2, 

Ι. ,38. 9 ΒΟΟΙΕΝΊ, ἐχωρίδρί οὐδ: ἐχομγγέχογεμ ἘΚ 
Αυξ "Ῥες τις͵ 

Ι:. 29ς. (2) “οβίακέμγ: μέ σοῤογεέσίμγ Ῥ5 ΑῸρ Ῥες ἴδ, 

νε πᾶν δαὰ ἃ ἔδονν βδϑῆοταὶ σγοηδυκα Ὁροὴ ἴῃ οδᾶ- 

τςῖοῚ οἵ οἰϊδίίοπβ ἔγοπὶ ἴῃς 1,Δἴπ ἴῃ ἴῃς ἢ σδηζιγγ, ἃς 
ἰουπᾷ ἴῃ ]οῆη (αϑϑίδη δηὰ [,6ὸ Μαρῆυβ. [Ιἢ τῆς ολ56ὲ 
οὗ τῆς ἔοτγπιογ ἴποῦα 15 [ππ||6 οὐ ὯὩῸ ἴσαςε οὗ ΟἹὰ 1, ἴϊπ 
᾿ἰηῆυεηοθ. Α ροοὰ ΠΙυδιγαϊίοη οὐ τἢς6 ίδοῖ τῇδι ἢ15 
ιυοϊδιίοηϑ ννεῦε ἔγοπι ἴῃς  ϊρ. ἰ5 ἴῃς [(Ο]]οννηρ : ἱ. 18, 19 

νυ!]ν. ]οἢ (ας5. 
(οἱ! χνΐϊ 13. 1Ὁ χχὶν 2ς. 

Ερο ᾳυΐρρε ἀδαϊ τε ἕξος εηἷπὶ. . . Εεεος εηἰπὶ ἀεὰϊ τς 

πος ἱἰπ εἰνϊαῖο! . .Ἡ .« ..... ἴῃ σουσιηδπι (ετγοδπ) 

τασηϊίασῃ εἴ ἰῃ οοἶυπι- .- .οῳ τ ..6ε εἰ ἰῃ πιυγσπ) δεγουπι. 

πδπὶ ἰειτεδ, οἱ θ . ων. ω6 

ΤῊΌΓΙΠΙ ΔοΓεΊπ), ΒΟΡΕΙ . . «6 

οἴζποεπι ἰεγάπι, τερὶ-ὀ . . .. Ὁ... 

ἵλις [υἀΔ, ρεϊπεϊρί ας εἴρτ. . . .. . εἰρπηεὶρίδυς, εἰ 58- 

εἶυς, εἰ κδοεγάοιΐνυ5σ, ἀοιίΐναυς εἰσ, εἰ. . οετάἀοιίδυς εἰυ5, εἰ. 
εἰ ρορυῖο ἰεεέγϑε0 Εἰἴ . . 9... 
υεϊαῦυσπι δάνεισυ . . .ὄὄ .«...... 
ῖς, εἰ ποῦ ρεδεναῖ Ὁ . . τον... 

Ὀυηῖ; ᾳυἱδ ἐρὸ ἴσο . . . ...... 6 τ ἐδ. εἰρε, ἀρ τιὰ τος 
φ«υπι, δἷἱὶ ᾿οπιίηυς, ἡ . .ὄ .«....ὶ δκυπ,υἱ ἐπιδπ: ἰς, αἱἱ 

Ἰιρθετεῖ ἰς. ἐτυδηι ἰς. Ἰοπιίηυ. 
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Ὗνε γί οΓ 566 ἔγοτῃ ἴῃς αῦονς ἴπδὶ ἢῈ νγϑ ὙΠ ΠΠἸπρ ἴο 
{πιδῖ ἴῃ βοῦς ἄσρτες ἴο ἢ]5 ΤΩ ΘΙΊΟΙΥ. 

50 ἴῃ ν. 3 (“Ῥεγουβϑβιβ:}.. γανοσῖ᾽} Ποἢ (455 οοἱ (νῇ ἀε πεος 
ΒΩ ὡς ἰς ὙἹΓ[8}}γ ἸΔἀΘΠΠ104] ψὶτἢ τῃ6 Νυϊραῖα. 

Ιη ἴδε οδ56 οὗ [δὸ Μδρπυβ οἡ ἴδα οἴπον παηὰ ἴποτα 
816 Ρἰδίη ἴσαςθς οὗ Ο. 1, ἱπῆυδηοε. Τῆς ράββάψεα ἰδϑῖ 
Τοίοιτεα ἴο (ν. 3) ϑυρ0]165 δῇ ἰηϊογεβίπρ ἜΧΑΙΩΡΪς. 

γυϊρ. Ογρτγ “Ρ "4 Ὅει 7, Ιμο Μαρ"ε δ (1 δι) ας 

Ῥετουβεῖς 6ο5 εἴ Μψειυεγαςιὶ δος, ΕἼΑρεἸ ας ἐὸ5 εἰ 

Ὠοη ἀοϊυσταῃῖ ; αἰἴτ!- πος ἀοϊυεταηῖ; ἢἤδλ-Ἠ ποῦ ἀ0].; οκϑειὶρακιὶ 

Υἱδῖΐ δο5 εἰ τεηυσεσαθηΐ ρα ]αϑιΐὶ ἐς, πο νο- 605 εἰ ποῖ. δοιίρ. 

δοαίρεγε ἀἰθοὶρ δι. ἰυστγαπὶ δοςσίμεῖε ἀΐες. 
ἀϊεοὶρ᾽ πη). 

Ηετε [,δοὸ νὰ5 δυϊά θην (Ο]] οὐίηρς (τοῦ πηοιηοτγ) τῆς 
Ο.1. 

ἴῃ ἢ]5 οἰϊατίοη οἵ Ϊοεἱ ἰΐἱ. 12, 13, 6.6 15 δὴ ἰηάιοδίίοη 

οἵ ἃ »εἶχίμγε οἵ ἰοχῖβ. Τῇς οπιϊϑϑίοη οἱ ἐῃ: Ὀδίοτε Μϑίμ 
δηὰ 2μαπεΐμ---50 δὲ ἰοαϑὶ Ογρτ “ς ἰὰρ 20 Φ ςς 22 (ζοπῃρ. 59 

Νονεῖ 0) δηᾷ οἴποτε---Ξιρροβίηρ τῆς Ο. 1.., ν᾿ ὮΠῸ τἴἢ6 88π|6 
ἰ5 ποῖα οἰδαγὶγ ᾿ηἀϊοαϊδα ἴῃ 1. 15. Ὁγ 2γαεάϊοαίε ἐγ α ἠἰθρέηι 

(Ξο Ηΐογ οἰϊα5 τῆογε ἴδῃ οὔσο, δηὰ [οΓ ἐὩ7. 5ε6 Ογργ "5 5 τὸ 
ΜὮΠῸς Ψαυὶρ. μ45 τρίαΐε ἐοείμη). Αἵ ἴῃς 5δπια {ἰπ|ὲ ἰῃς 
Ἰλιῖο ρατὶ οἵ τ᾿. 12 Ὀγεϑοηῖβ δῇ ἰηδοουγαῖα γοοο ]δοτοη οἵ 
θοῇ νογβίοῃϑ. 

Π{πῆὸ τὶρδιὶ αϑϑυπὶς ἴῃ σεηυΐϊηοη685 οὗ 1,κο᾽5 Ξένηοία 
αὦ )ενιείγι αὐἴδηι, ΜῈ βου! ἃ δηὰ ΟΙΠΘΙ Θχδπιρὶοβ οὗ ἢ ς 

ἱπῆυδηςς οἵ Ο. [, ἴῃ Π5 “856. 

(α) ΕΡ δὰ ᾿Ὀεπιεῖγ 4 (Ρ5 χει. 11) " βαρ δηταπ᾽ (δι 
Απναὶ πᾶ5 ἀονμέμερ") ἢ Τοῖς παῖς δ 6 δῃᾷ Ογρτ ὁ 
Μβαέἑεπέ. « 3 

(ὁ) ΙὉ 4 (Ρ5 ἰχ. 23 [χ. 3]} "οἴ χυΐϊ ἰηϊφυα φεπτ᾽ (350 
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δὲ Αὐρυβιίίης δὰ (αβϑίοάογιβ ἴῃ 1Πεῖγ Οουλθηίδτ 65 σα 
ῶ. Μυΐϊξ. 45 εἰ ἐπέφιμμς. Οἡ τῆς οἵδε παπᾶ, ἴῃ ἴδε 
ἰπηπηοαϊαῖα πεϊρ θουτῃοοά οὗ ἴπε5ς6 (10 5) γα ἴᾶνα ἢϊτη 
(7οὉ 1}. 3) ἴῃ βυθβίδηιίδὶ ἀρτοοπιθηῖ ἢ ἴῃς Ψο]ρ., τ }1]6 
16 Ο. 1. (Μ5. Μα) Μομδϑῖ) ἴογα ἢ85 " Αηἰτηδάνογαϑι 
εἴζο ἐδυγυ αι πηδυτη [οῦ, υΐα Ὡοη 68ῖ αι]ϑαυᾶτῃ 51011}15 

111 ΒΌΡΟΣΙ ἰοῖτδηλ, ἤοπο ἱπποσθῃβ, σοσαχ, [οἱ οὐ]ῖοτ, 

᾿Αὐϑίθη5 86 δΌ οὔηὶ πιαὶο.᾽ Τῆδ οἰϊδιίοη οὗ Τοῦ 1. 3, 
ΜΈΏΙΟΙ ἱπητηοαϊδίεὶν συοοοαάβ, 15 85 ΟὈν]ου 5} γ (Δ κθἢ ἔσοπὶ 
ἴῃς Ναὶς.,  ἢ116 τῆδὶ οὗὨ 11. 7 οἰοαυν 5ῃθνν5 δοαιαϊηΐδησς 
ψῖὉἢ ὈοΤῈ νογϑίοηβ. Α ϑυ πη δι Ζίηρ οὗ ΧΙ, ΣΟ, 1 3 [Ὁ] ον 5, 
δΔῃηά οδηηοὶ Ὀ6 τεοκοηδὰ ἴο εἰπε 56. Τἤθη ΟΟπιοδ5 
Υἱἱ τ, 8 σοηβρίσυουϑβ ο8456 οὗ ἱπἀονιοάησβς το Ο. 1... 

Ετοὰ ἴῃ6 αὔονα δχδιη)ηδίίοη οὗ εν!ἄθδπος βυρρ]εὰ 
ἔτοπι Ο. 1, ϑουγοθβ τν τυ ἀδάυος [ἢ (οΟ]]οσηρ βοηετγαὶ 
Γαϑιι} 18. 

:. ΤῆΘΟ.Ι,, 88 νὰ 5ῃου]ὰ πδίυγα!γ ὀχρεςὶ ἔσοτι 115 

οΥ χη, σίῖνεβ ἴῃ βΕΏΘΓΙΑΙ ἰΐϊα βυρροτὶ ἴο ἴῃς ϑεριυδρίηϊ, 
ψίοτο ἴπαῖ ΨΝεγβίοη αἰ ῖειβ ἔσγοπι ἴτε Μαξβογεῖῖς Ταχί. 

4. ὍνΠεῖο Ο. 1, ονίάοηςε ἕδνουτα ἴῃς ΜΟΤ. δραϊηϑςῖ 
ἴς ϑερίυλσίηϊ 45 τοργεϑεηϊεὰ ὮὉγ Β, ἴδετε 5 ζΈπεγα ]ν ἃ 
δὶς ἀιουπῖ οὐ οἴθοεῦ βίτοηρ δνίάσηςς, νΠοῖδος οἵ Οτοοκ 

Μ55. ΟΥ οὗ Μεγβίοῃϑ, ἰῃ βυρροιῖ οὗ ἴτε ἰογπιεσ. Εὰ. χνί. 
18, χνί!. 20, χίχ. 8, χχὶϊ. 7, 13, ΧΧΙΪ. 10 (όέ), 14, 20, 

ΧΧΧΥΙ. 4. Οη 5:0ςἢ οοσολοίομβ Ἦ ἰ5 σξυρροτιεὰ Ὁγ ΑΟ 
ταῖθοσ ἴμᾶη δὲ. [Ι͂ἢ χὶ. 4 βονενοσ (τεέπέ, δ ἢ, ἧκε; 566 
ἐπὶ. ποῖς) νὰ πᾶνε ἃ οδ56 οὗ βιιρροτὶ ἔγοτῃ δῇ. 

38. Νὸον δηά τΠοη πονανοῖ πὸ ἤπὰ Ο. Ϊ,. ξυρροτῖί- 
ἴῃς ΜΟΙ. δχαϊηβϑὶ Β (ογ δὴ οἴδεγν θα Ξιγοηρὶν βυρροτιοὰ 
ϑερίυδσίης τολάϊηρ), πιῖπουϊ ΔΩ δυο ςοἰϊδίογαὶ ονὶ- 

8. 24 
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ἄδηςεα οἡ ἴδε 5146 οὗ ἴπ6 ἔοσιηδσ. [πϑίδῃοοϑ 816 ΧΥἹ. 21, 

ΧΧΙ. 41}, 

4. ΧΜΈΕΓΥ τάτοὶγ ἀο ννὲ δηὰ ἃ τοϊοιδῦϊο διηοιπηῖ οἵ Ο. 1,. 
δνάδηςς ἴῃ Ξυρροτσῖ οὗ δὴγ οἵ ἴῃ Ὀδβὲὶ Οτγϑοὶς υηοίαὶβ ἔῸΓ 

ἃ τεδάϊηρ ψἢ]ςοῇ 15 Ορροβεά Ὀοιἢ ἴο Μ.Τ. δῃὰ ἰο Β. [π 

ΧΧΧΊ. 33 ἴῃ6 ΟἸβϑοη οὗ δώσω (σἰῖῃ ΑΟ) 5 ἃ οᾶ86 ἴῃ 
Ῥοϊηϊ, βυρροτίεὰ ΌΥ Ογρε Αὑρ δηὰ Ορὶ ΜΙ] (45 ναὶ] 5 
Όγ Ηἰἴοεσ ἵν). 

Ιὴ ταβροοῖ οὗ ἴπε οπδγδοῖοσ οὗ Ο. 1, ""μαμ Ο ί 

εν ἀθσοα τὸ ΤΏΔΥ ποῖες ἴπε (ΟἹ ονηρ Ῥοϊηῖϑδ : 
() 45 τερασάς Ὗ. 
(α) [1 δοιηδίπι65 βυρροτγίς Β δραϊηβξί οὐνιουκὶγ τρῆὶ 

τοδάϊπρϑβ οἵ οἵἴοῖ ῥγηοὶραὶ υηςί4ἰ5 (6.5. ΧΧΧΝΊΪ. 1, 5). 
(ὁ) [15 δυρροτῖ οὗ Ατηῦτοβε βυρρεϑῖβ δὴ [18]18η ἴγρῈὲ 

οὗ ἰοχὶ (6. 3. ΧΧΙ!, 28 δέξ; σΟΙΏΡ. 20). 
(ὁ [Ι( 15 οἰοαυῖγ ποη-Αἰποδη. Οὔ. ἴῃ χχιϊ. χ7 πον, 

ἃ Οτεοῖκ (ΒΜ ΑΟ) εοηῆαῦοῃ, δαορῖοα ὃγ ὟΝ, 15 το)εοῖοα 
Ὁγ Ογρσ, δηὰ Ἵοιρ. ν᾽ 5 βϑιιυρροτγι οἵ Ο΄ ἴῃ χχίϊ!. 28 [29]. 

(11) 45 τορψασγὰς ϑδηγ. 
15 ἴοο βοδηΐυ ἴο βρεᾶῖκ {ἢ τὰς σοηδάδηςς 85 ἴο 

ἀοἰα!]ῖ5. [τ 5 ονενοσ ουνϊουϑὶγ ἃ ἔογῃ οἵ Ο. 1, ἰοχὶ, 

υυῖ ἴΏ οὔ ρᾶβϑδαψε δὶ ΔγῪ ταῖς (ἐξ εἑάεγαυί] χνὶϊ. 16) ἰΐ 
56 6125 ἰηβυσηςο Ὁγ ἴπ6 Νυΐν. δηὰ ἴῃ ἴῆγοα ο08565 (χνί!. 
13, ΧΙΙΧ. 13 δὲδ) σίνεβ υ5 ἃ ὑηϊχπς τεδάϊηρ. 

[ςιανις Μϑ5. 

Ιῃ οἰαρίοτις ἴ---ν. τῆς Τιυοϊδηὶς ἀνάσπος ἀϊθετς ἔτοπὶ 
Ὦ 45 ἔο ον : 

1 ἌΝ ε ΠΙΔΥ οὔδετνς πον ἰη χχίϊί. 6 (καὶ ᾽σρ.) Ο. Ϊ,. ευρροτῖς 

ΜῸΤ. δὰ ΠΑΟ δραίΐησι δὲ, δἰ τπουρσῆ (ἰδ ἰδοὶ ργοῦ δ ὈΪ ργέβεγνυες τ᾿ 
ἱγως ἰοχί. 
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() [τ ἀρτοαβ τ ΜΟΤ. ἐκ σωῤῥίνέπρ᾽ ογεέεσέονις. 
ἴῃ βιιοῇ οΆ865 ἱϊ 15 
(α) ϑυρροτίεἀ ὉΥ οης οἵ τῆογε ρηηοῖραὶ Οτϑεὶς Μ85. 

ἱ. 4 (40), 1: (40), 1η (240); ᾿.. 6 (20), ο (Α0), 
48 (ΦΑΟ) ; "1. το (Ὁ βυρροτῖβ ΓΝ) ; ἶν. 7 “ν (0), 8 (0), 
το (40), 2ο (ΗΝ ἰ5 ρδγίδ!ν βυρροτγίθα ὃγ Α}); ν. τ (0), 

19 (9) Ξ-Ξ 15 ο8568. 
(ὁ) Νοῖ 90 βιρροτίεα. 
Ἷ. 3, 11, 13, 18 δές; '1.1,.2, 10; 11. 7, 8, τὸ (5.2), 11, 

16, 17; ἵν. 12 (ΝΏ), 30; ν. 4 (Ὅν), 14, 48 δὲς (Ὀυξ 566 

ογῖῖ, ποῖ) -Ξ- 20 68568. 
(1) Ιτἀστοος ψἢ ΜΟΤ. οὐλεγεσίδε. 
(α) ϑυρφροτίοά εἴς. 

ϊ. ,ίἼοτ τ; Ο)η,4(τ1 ται; 40); [.. 6 (Α." νι), ο (ἐδ), 
22 (0); ἱν. το () δ 540), 12 (λαλήσω Ο), 1:4 (40), 3ο 
(ο 3; ΝΑΌ); ν. τ: (0) Ξ το οδ568. 

(ὃ) Νοῖ 890 Ξιρροτσῖεά. 
ἱ. ἡ (ο- 1); 11. 6, (25); [1 2 (ο Ὁ 1), το; ἷν. 4-Ξ6 

(3565. 
(111) Ιἐ ἀϊθετς ἔγοπι θοῖῃ Μ.Τ. δηὰ Β. 
(4) ϑυρροτίεὰ Ὁγ Ο. 1,. ενϊἄδηςε. 
1. 2, 6 (νὲ ἀνθ. Ὀυϊ ἴῃ [ἢ15 “356 Ὁ ἄρτοὰ ψπἢ Τ.ὰς.), 

8 (υυἱ ποῖα ΑΟ πάᾶνα μοῦ) -Ξ 2 οΔ565. 

(δ) Νοῖ 50 Ξυρροτίοα. 
1. Ὀ1ς, 16; 1. 2; ν. 6, (7), τι (δῖ ἴῃ [ἢ 5 ἰαϑὲ [,ς 

τοοοῖνοϑ5 “0)16 ΒῈρΡΡοτίὶ ἔγτοπὶ Β); ν. 24 Ξ- 8 (8565. 

ΝΙΒ. [Ιη1. τὸ ἴκπ|ὸῸ 4 2 ( 1) ἄρτες ἢ ΒΒ δραϊηϑβῖ 
Μ.Τ. ἴῃ οὔ τηρ ἐπί 29, 

ἴῃ ἷἱν. 29 τς 4 12 ἄρτος ἢ Β ἀραϊηδὶ ΜΟΤ. ἰη 
τολάϊης πᾶσα χώρα. 

ἴῃ ν. τὴ [πὰς τ (Ἐ 1) ἄρτεὰ νι Β ἀραὶποεῖ Μ.Τ. ἴῃ 
τοδάϊης κ᾿ τοὺς ἐλαι. ὑμών. 
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ΤΉ 5υπιδΙΥ οὗ (2565 ρίνοη δῦονο 565 
(α) δαὶ ἃ ἰᾶγρε ὑγορογίίοῃ οἵ ἴῃς ἰοῖδὶ πυμπιῦοῦ οὗ 

Ταοίδηϊς νᾶτίδηϊς ΠΟΏΒΙ5Ι5 ἴῃ τῆς 55: τ ]Δοη οὗ [ἢδ 
Οτεεκ τὸ ἴπς Ηδῦ. ἰεχὶ Ὀγ πὸ δΙΡΡΙΥ οἵ ““ Ομ 5510}5 "ἡ: 

(ὁ) πᾶὶ οὗ ἴπε56 ναγίδηῖβ ἀραὶπ ἃ ἰᾶαῖρο ὑγορογίοῃ 
(1 ἰπεβε οπαρίοια ἰΐ 15 85 4 ἴο 2) δῖ τἱΐδουϊ βιιρροτὶ 

ἴτοτὰ ΔῺΥ ῥτίηςῖραὶ Ογϑοὶς υηοίδὶ : 
(ῶ δὶ τπιδῦν [κιοϊδηὶς νϑσίδηςβ οὗ οἴπο κἰπᾶς τα- 

οοῖνε δι ρροτῖ ἔγοπι ΟἿΘ ΟΥἩ ποτα Ῥσίηςρ4] Οτεεῖὶς υηςί8]5. 
(4) τῃδῖ ἰη ἃ ἔδν οδδεβ [λιοϊδηὶς τοδάϊηρθ, αἰ ετης 

ἴτοπὶ Μ.Τ. δπὰ Β, τϑοεῖνε Ο.β 1, δυρροσ.0 ὍΤθοῖο [5 
πονάενοῦ Ὀυϊ οηδ οᾶ86 ἱπ ἴΠ656 ἥνε ΠσΠΔΡΙοΙΚ (11. 3) ὙΠΘΓα 
βυςἢ ἃ τοδάϊηρ 15 σπῖπουΐϊ συρροτί ἔγοῦ δἱ ἰθαϑὲ οὔθ 
Ῥτηςῖραὶ Οτεεὶς υηςίδὶ. 

ΤῊΙ5 ἰαϑὶ ρῬοϊηῖϊ, νὶΖ. ἃ οοπῃοχίοῃ είν Ο. 1,. δηὰ 
Τιυοϊαηὶς τοδαϊηρβ, βοοιηθὰ ἴο 1051} Δη Ἔχδιηϊηδίοη οὗ 

ἴῃ τεπηδίηον οὗ ἴπ6 Βοοκ νυ (ἢ}5 ϑρϑοῖδὶ βυῦ)εοῖ [ἢ 
νον. Τῆς τοβϑυ]ῖ οἵ βυοἢ δῃ ὀχδιηϊηδίίοῃ μῖνοβ [κι Μ88. 
διρρογίίης Ο. 1,.. ονιάθηςε ἴῃ 

Χ. 25. ἴμις 413 βασιλείας (Ὀυϊ 50 ἴοο 0). 
ΧΥΪ. 12. ἴλις 3(Ὲ 1) Ὁ 2 ἀπὸ τῆς γῆς (50 ἐδζ-.3). 
χχὶ, 9. Τὺς 2(1 1) Ὁ 2 εἰς ὠφέλειαν. 

χχχίχ. [χὶν!.)] 14. [ἴκὺς 2 τ ο εἰς Ἰαφώ. 
χ]ὶ, [χὶν!.] 4, 5. [τς 4 ἘῚ δανε δἀάϊιίοηβ ἴα τΠο56 

οἵ. 
ΧΙν", [χχχὶ] 3:. Τὰς 3 ἘΠ πᾶνε τείχους κειράδας 

(-δοτ). 
1 νἱ]] Ὀ6 56θὴ τμοσγοίοστε τπδὶ ἱπ ἴῃς δϑὶ ἔοιιγ οδ565 

ΜῈ πᾶνε [ὡς δηὰ Ο. 1, τοδάΐϊηρε υπϑυρρογιθὰ ὉΥ ΔΩΥ 
Ρτηςοὶραὶ Οτθοὶς ὑποϊδὶ. 



ΠΟΤ ΟΕ ΤΙΑΤῚΝ ΑΥΤΗΟΚΙΤΙΕῈΒ ὕθΕ0 ἷ᾿Ν 

ΤΗῊΗΕ ΑΡΡΕΝΘΌΙΧ. 

,Ἶ 72}1εὲ περιδσογς Το οισέμ ἐδ παρες οὗ τυγίξεγς ἑμάϊεαζε, τρεΐτς 
.. δέ 2γοϊχαΐ, ἐδε γεαν οἵ ἀεαϊά. αγέπέλεξες ἐμείρείηρ περρεδοῦς 
ἄεηοίε ποεγίαἑμέγ. λεγε πὸ εαὐξίον ἐς «ῥεωδεά, Μέρες λας 

δεως πϑρί. 

ΑἸιϊετοδῖῖο δἰ πιοηΐβ εἰ ΤὨΘΟΡΒΙΠΙ 
Ατὐτοβίυβ 397; ἐς ΟΗ͂ δἀηὰ Ηοχ ἃζὸ ἴδίκοῃ ἔγοπι αἰ] θοσι, 

[εἰρεῖς, 1839 
Αποηγτηὶ Τυδοίδῖυϑ δὐν. Νοναιδηυτη 
Ατηοῦὶυ5 Αἰον (313) 

Αὐυςεῖον 11Ὁ ἂς νος σεηϊ 
Αὐςῖογ αυδαϑιοηυτῃ ἐχ υἵτοαυς Τοαϑιδπιθηῖο 
Αὐυγσυπιίηυ5 430 
(Ρ5) Αὐυγχυπιίηυ5 .“2εεκδιωμ 
Βδοδιίασίυυ5 Μοῃδοῆι Η 401 

Βτγαενίασγίυπι ΕἸἀςεὶ δἀν. Ατίδπος 2057 300 
Οβϑϑίδηυϑ (] Ομ δηης5) (443); Ῥεϊβοῃεηῖρ, νΊ πη, 1886---88 

(αϑϑιοάογι5 (ς75) 

ΓΠτγοπιδιῖυ5 Ααυ ]οϊ θη 515 (407) 

(οπιπιοάϊδηυσ (250); Ποπιθατὶ, ν δ ηηᾶ, 1887 

1 1ἰῦες ἀς Ὠϊν. ϑεείρι. εἶνε ϑροςιΐυπι φυοὰ ἰετίυν 5. Αὐυσυπίϊηϊ, 
ἰῃε κεςοηὰ οἵ ἰΐε ἵτνο εὐἰτεὰ Ὁγ Δ εἰ γίςἢ, νΊεπηα, 1887, δηὰ ““φεῆε- 

ΓΔ] ςοοπείἀετεὰ ἴο οοπίαϊη ἃ ἀερεπεῖδῖς Αἰτίσαη ἰοχὶ ᾿" (υτίκιιι, 
7γεονῖμς Ὁ. ἴχὶ, φυοϊίϊησ ϑαηάαγ᾽5 ορίπίοῃ ἴῃ «δηνά. Δ εδί. ὶ. χ40 δηὰ 
5. Βεῖρετν, Ῥἔμζψαίε, Ῥ. 6). 

24--- 3 
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Ογργίδηυς 2ς8 ; Ηδγίοϊ, Ψίοηηδ, 1868 
Ὠϊοηγϑίυ5 Εχίσυυβ ςςο 
Ἑρίϑίοϊδε Ὠδοσείδὶοβ 5. ϑίερθδῃο δά βοσὶρίδα 
Ἑτυοδογίυϑ 450 

Ἑυφίρρίυϑ (520); ΚηοΟΘΙ͂Ϊ, Ψίεηπα, 188ς, 1886 
Ἐδουηπάυ5 Ερίδοορυβ Ἡεστοϊδποηβ,5 (571) 
Ἐδυπίίηυ5 ῬγεσΌγίοσ (400) 

Βδυδέηυϑ εἰ Μασγςοὶ]ηυ5 (400) 
Ἐδυκῖυ5 ἘΠορί Θη 518 ο. 492 
Ἑοίγεοίι5 ]εει ςοη 518 581 
()υ 5) ΕἸἰγηϊίου5 Μαίδσηιυβ (360) ; Ηδίπι, Νίθηηδ, 1867 
Ἐοερδάϊυϑ5 (οΥ Ῥῃοοθαάϊ 5) ο. 302 

Ευϊσεηῖυ5 Εδισγδηάυϑ ο. 549 

ἙΕυϊγοηίυ5 Ἐυθροηϑ15 533 

Οαυάεηῖζυς Βτίχί ἢ 515 Η. 4ος 
ΗἩ]εγοηγιηυϑ 420 

ἩΙ]ἸΑτίυ5 368 ; ἰῃς Ῥοδὶπη5 ἅσὲ ἰδίζθη ἔγοπι Ζίηροτιὶς, Νίθηηδ, 
1886 

Ἰγθηδουϑ 202 ; ϑιίίοσε, 1 εἰ ρσὶν, 1848 
Ἰυκίυ5 ὕτρο]!]εη 515 (550) 
1,λεϊδηίυ5 (325); Βτιδηάΐ, Ργάσις, νΊθηηα, [,εἰρσὶσ. 1890 
1,.ο Μαγηιυ 46:1: 
Τυςϊίον (αϊατδηυβ 371; Ηδτγίεὶ, νίοηηδ, 1886 
Μασὶυ5 Μοεγοδῖον (452) 

Νονδιδηιϑ ς. 255 

Ορίδῖυ5 Μιϊενιδηυϑ ἢ. 411; Ζιννδα, Ῥγάσυς, ΝΊο πη, [εἰρ:ὶς, 

1893 
Οτοϑίυϑ ἢ. 4τς 
Ῥαοίδηυϑ σϑμ)έ 302 
Ῥαϑβοπδϑὶ 5 ἀϊδοοηιϑ ς. 512 
Ῥαυϊυ5 Νοίδηυϑβ 4321; Ηκδσιοεϊ, νοηηᾶ, 1894 
Ῥεῖστ5 (Ὠγυϑοϊοριϑ 454 
ῬΗΣ]Δοιστυ 5 (387); ΟΟἾ]οσ, Βεγη, τ8ς6 

Ῥγδεάοϑιϊηδῖυς (460) 

Ῥγϊπιδϑίυ5 Αἀπιπιδίδηιϑ ς. 554 
Ῥγϑς ]Πδηι5 28ς ; Θοθερ55, Ν᾿ ὕγζθυγρ, 1886 
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Ῥγοβροσ Αᾳυϊίδηυϑ (465) 
Ἐυδηυβ Ααυ!]εϊδη 5815 410 
Ἐυπίίουϑ ἀϊδοοηιϑ8 ἢ. ς 50 

Θαϊνίδηυ Η. 429; Ραυΐγ, Νίεηηδ, 1883 

δἰ οίυ5 398 
(Ρ5) ϑυϊρίεἰυ5 ϑδνεγιβ; Ηδῖπι, Ν θηπδ, 1866 

(Μαχίπιυϑ) Τα αῆυγηδη515 (470) 

Του] ἰδηυ ς. 240 ; Εοὶευϑμοὶά δηὰ δ) ϑϑοννα, Ν θηη, 1886; 

Ὀυϊ δὶ5 Ὀοοῖκς ἀραϊηϑὶ Μαγοίοῃ ᾶἂγὲ ἰδίζδῃ ἔγοπιὶ ΟἿ ]οσ, 

ΤιεἰρΖὶρ, 18ς4 
Τγοεοηίυβ από 383; Βυτίκῖτι, (απιδτ σε, τος 
Νιςῖοῦ ζαρυδηυβ ς 54 
(Μασίυ5) νἸεϊοσίηυς Αίοσ ἢ. 360 
Νιοῖον Νιϊδη 55 ς. 490 ; Ῥεϊβομοηῖρ, νιεπηᾶ, 1881 

Νιςοϊοτίηυ5 Ρεζδνϑηϑ15 ς. 290 
νι σι 5 Ταρϑθηϑ15 ἢ. 484 
Ζαοςδδους (τ στ δηϊ5 ἢ. 420 

Ζεηο Νεσγοῃεηϑὶ5 ο. 380 
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ΙΝΌΕΧ. 

δὲ͵, Οἷς τεδλάΐπεοβς ἴο οπχὶϊ ἃ τδάϊ- 

οἈ], 255 
Αἀάϊδοπβ ἱπ ΧΧ., οἰαςεὶδοαιίοη 

οἵ, 181. 

ΔΗ Πγοροπιοτρίϑιη, Οἷς ἔεαγ οἵ, 
“16 

Αγαπιδῖὶς ἰάΐοσι, εδἴτοσῦ δεϊβίῃρσ 
τοι, 1τἰ 

Αὐϑδίδας, 8 

Βεησὶγ, 136 
Βοοὶςς οἴπεν ἴδῃ Τογαῖ,, ροσϊτΐοη 

οἵ, 8, 13 

Βυτκίτι, 314 {. 

Οαρρεΐϊυς, τόο, 2121, 277 

Ομροείδη, εἰδσδοίει οἵ οἰϊδιίοης 
ἰη, 26η1. 

Οεπδηὶϊ, 91 

Οβεγπς, Ῥτοί., 9, 54. 57, 73. 78, 
93» 105, 109, 110, 134, 166, 

171, 239, 151, 163, 164, 267, 

169, 305 
εἰρδετ- τ τἰηρ, 193 
ςοποϊυκίοης, κυ τπιδτΥ οἵ, 24 ἢ. 
οοηῇαῖς τεπἀοηροῖη .ΧΧ., 10.323 

ςοηϊσαςοοηῃς, αἰ δτεποαβ γί δὶηρ᾽ 
ἴτοπι τεϑὶ οὐ Ξυρροβοί, 20 

οοτπιριίουβ οὗ ΧΧ.Ἶβ ἰοχῖ, 21 ἴ. 

Ῥρδηϊεϊ, δἀὐάϊιοης ἴο, 13 
ἀἰβίοσυκ ψοτὰβ, 1ΧΧ.᾽᾿5 πεῖ ποὰ οὗ 

ἀεαϊηρ τι, ς 
ἀϊνίείοη οὗ νοτάς, ἀϊβετοηςςς 

ατὶ σὶρ ἴτοπι, 10 
Τοάεοεϊεΐῃ, 43 

Ὀτίνεν, Ὦτ, τό, 29, 34, 52, 57, 

73. 91, ἸΟΙ, 104, 119, 132, 

1126, 246 
ἀυρί!ςαῖς ραςδασος ἱπ Ἀ1.Τ., Ο᾽ς 

τηεϊποὰ οἵ ἀφαϊ την ἢ, 131, 

τ146.. 

Θᾶσ, οττοῖβ οὗ, 21 

Ἐργρὶ, εαγὶγ Οτεεῖς εἰεπιεηῖ ἰη, 

8: ]ενν᾽ ροκίτου ἴῃ, 11 {. 
Ἐρσγριΐαῃ δυβοςρι! ὉΠ 11:5, εἴς., 

ἀείετεηος ἴο, 21, 16ς ἴ. 

ἘΠ125 1 ενὶϊδ, 9 

οἴῖοῖβ ἰῃ Μδςἷςς. Τοχὶ, νΑτίδιίοῃς 

διισὶηρ' ἴτοτ, 11 
Ἑδείδεῖ, δα ϊιίοης ἴο, 13 
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Ἑυποῦ., νας. Ευανξ.» 10 

ἙἘναϊά, τς2 

ἜΠε]ά, ἸεχαῤΖῆα, 33, 34. 41, 43, 

41. 71, 11» 86, 93 
(οτεΐστι παιίοης, ροβί ἴοῃ οἵ (ἢς 

Ριορδοοῖες δραϊπεοῖ, 2, 183 ἢ. 

Ἑυτῖ, 22.» ΟαΉ9, ἐἴξ., 9 

Οταΐ, 279 
στατηπγαῖϊοαὶ Κπονϊεᾶσε, [δε 

ἰτδηβἰδίουβ᾽ ἰδεῖς οὗ, δ, 22, 

10, 2905 
Οτάϊ, 171, 101, 210 

Ἠδυβῆ ἰαηρσυαρσε ἰοννασὰβ ἴσσ., Οὗ 

7ενν5, ἔεασ οἵ υκίηρ, 21 

Ἡεῦ.. Ξρεςίδὶ 5οῆξε ἰγδῃδίειτοὶ ἴο 

Οτεεὶς οαυϊναϊεηῖ, 22 

Ἡετοάοιυς, 166 
ἩἱΣὶν, 59 

Ηοάν, 8 

1ΠΠεσ 1} οἵ Ἡεῦ. Μ55.. 23 ἴ. 

τ ἰαΐοια, ἱΠΠυεἰταϊΐοη τοῖς 

δυτνῖνδϊὶ οἵ, 6 

7ες., ἰηδυεπος οἵ ἰγδδἰιίοης οο- 

Ὡεςιοὰ νἱῖδ, 25 

7οτερδυς, 10, 12, 253, 564 

7υάϊ, ἀουῦϊε τεχὶ οἵ, 5 

Κοὶϊ, τοῦ 

ΚοΡεὶ, 7εγ. Ολαδά., 58 
Κυεηπεῦ, 99, 131, 184 

1διἱπ αὐυϊποτιες, ἰδὶ οἱ, 85 

ηυοιεὰ ἐπ Αρρεπάϊχ, 373 Π. 

ΙΝΌΕΧ. 

ἴκο Μαρτυς, Ἄοδασδοῖεσ οἵ οἱϊα- 

«ἰοηβ ἴω, 368 ἔ. 

Ἰεξβοῦ ἴτοσι “ἴῃς Ῥγορδεῖς, 5υρ- 

ξεβίίοῃΞ 65 ἴο οτἱρίῃ οἵ, 9 

Ἰϊταγρίοαὶ οδυςες οἵ νατίδιίοῃΣ, 22 

Τιυςϊδηὶς ονίάεηος,31 5 ζ.; ρεηεγαὶ 

τεϑ}15 οὗ ἐἽχατηϊηδίίοη οἵ, 370 

6. 

ΜίοδΑς115, 43» 51. 53» 55» 60, 68, 

90, 1ἴ0, 218 

Μιάταςῃϊς δάάϊξέοης, το; οἴδεγ 

Μ. εδδηρεβ, 21 

Μοαῦϊϊε κἴοῃο, 62 

Μονεῖξ, 59, 72 
Μιίπίοσ, 314. 

Νεδυςδαάποζσεδτ᾿ 8 

:οό 
περαῖίνε, ἰπεεττίοη οὐ οιἰδείοη οἵ 

πε, 22, 157 

δυςοδβϑοῦξβ, 

ΟΙἹά [αἰ Μμ8. ενίάδηοςθ, 314» 

270: δεηεταὶ τευ ϊ5 οἵ ἐχ- 
διιϊηδιίου οὐ, 369 ἴ. 

«“ ομχίΞείοης," ἀϊδουπείοη 85 ἴο 

οτἱσὶὰ οἵ, 3 Β..; ᾿ίσῃι ἴἤγονῃ 

ΌΥ ἰείοεγ οἱ οτἱρίη οἵ, 7 .: 

ποῦ-ταοοηβίουδὶ ΟἿ1Σ.. Σ3 ; οΪ45- 

εἰδεολίου οἵ, τ4 ὦ, 

Οτοῖϊξ, 184 

Ῥδια εἶ ραδεαρεβ, δα ἀἰϊίοῃς γοῦν, 

4" 
Ῥδιδὶ εἰξεπι, ἀεξῖγε ίοτ, 19, 21 

Ῥετῖεβ, 50, 156, τ67, 212. 131, 

304 
ῬΉΙο, το, 144. 315 



ΙΝΌΕΧ. 

Ῥαατωσηθῦςδυς 1... 8 
Ῥιοϊεγ 1. ([,Δρὶ}, 10, 12 

Ῥιοϊεγ 11. (ΡΕ δὰ εἸ Ρἢ 5), 8 
Ῥιοΐεσαν ῬὨΪοσηεῖοσ, τὸ 

Εδηκεο, 314 

τῶῖε Μογάβ, υχΧχοβ τοι ποὰ οὗ 
ἀεδαϊϊηρ νἱῖδ, ς, 20 

ΤΕνΟΥΘΏςδ, ΟΠΔΏΡΕΒ ἔγόσῃ πηοῖδνοϑ 
οὗ, 22 

Ἐοδετχίβϑοη ϑηιἢ, 7, 24 

Ἐγὶς, Ὧτ, 9. 315 

ΘΔΠρΡΆΙ]]δη 515 (οοάοχ), 314 
ΟΠ ευβηοτσ, Ϊ. Ε., 43, 51, 68, 70, 

90 

ΘΟδΙδυσηοῦ, 7Ζάσ:., 82 

ΘΟΉΟΙΣ, οτ ἰοἰδπιβ ΟἹ, 5, 14, 18; 

οἶεγ γεΐεσγεῃοος ἴο, 6, 7. 9, 12, 

13, 31, 36, 38, 309, 51, 114, 
110, 130 

ϑοβὕτοτν, 7, 8, το, 12 

ὩΟΝΨΜΆΙΠΥ, 149, 179, 1901, 16:, 
270, 180, 185 

δηλ, Ῥτοΐύ, Ἡ. Ρ., τό, 57, όι, 

63, ό4, όρ 

βουηά, Οἷς ἰδηάσπου ἴο τοηάεν 
Ὁγ ἃ νοτὰ οἵ Ξἰπιῖϊασγ, 163 

ϑΡΟδη, 45, 88, οὔ, 143. 119, 163, 
478 

379 

ϑίδάς, οϑί,, τοὶ 
δε υἰοη5 οὐ ᾿νογὰς οἵ Ἰεϊζεσ, 

τοί. 
ΒΌΣΩΤΠΔΤΎ οἵ Γοᾶβοῃβ ἱπάυςσίηρ ἰη-- 

ΔΟΟΌΓΔΟΥ οὐ ἰδ ρατὶ οὗ ΧΧ., 
45 ἴ. 

Ζείγαργανεριαίοη, 1, ΧΧ.᾽5 τοοϊῃοὰ 

οὗ ἀδδ] ὴσ νἱτἢ, 41 

Τιδοδβεηάοια ἰοχὶ οὔὐ :'ὑἰΧΧ.,ϑ 

8ο 
Τοῦ, ἀουδὶς ἴοχί οἵ, 2 

Τιδηβροβίιοης, οἰδος βοδοη οἵ, 

'ρ 

Μεσεὶ, σε., 38 

νιουίηρα, 9 

Λε βαυδθη, 47, 48, 115, 102, 

110 

ΔΝ ϑάοπ, τὸ 

Ὑνοιϊκιηδη, ᾿Π ΟΥΥ οἵ, τς ἔ. ; οττὶ- 

εἰφεὰ ὉΥ Ὠτίνεγ, τό, ς8; ὉΥ 

Η. Ρ. δι, τό, 57, ός, όρ ; 

Νν.᾿Ξς (υπάλπιεηίαὶ εἴτοσ, 17; 

οἴδεσ τείεγεποςς ἴο, 4, 7, 209, 

30, 37.» 40, 41, 44, 46, 51, 52, 

55. 57. 59. ὕο, όι, όξ, 66, 7:1, 

73, 76, 77, 81, 83, 93, [02, 
[03, 104. Ιού, 1121, 128 



(Γδπιδτῖυσε: 

ῬΒΙΝΤΕΌ ΒΥ ]. ἃ 6. Β. ΟἸΑΑΥ, 

ΑΥ ΤΗ͂Ε ὈΝΙΝΕΒΒΙΤΥ ΡΆΚΞ55. 
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